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Abandonment of Revenue = வருவாயைக்யக விடுதல் 

Abatement of charges = செலவுக் குயைப்பு; கட்டணக் குயைப்பு; 

கட்டணத் தள்ளுபடி 

Abbreviation = சுருக்கம்; சுருக்கக் குறியீடு 

Abkari shop = மதுக்கயட 

Abridged Edition = சுருக்கப் பதிப்பு 

Abridged Report = சுருக்க அறிக்யக 

Absentee statement = வராதவர் விவர அறிக்யக 

Abstract of Accounts = கணக்குகளின் சுருக்கக் குறிப்பு 

Abstract Statement = சுருக்கப் பட்டிைல், சுருக்க அறிக்யக 

Academic Course = செைல்முயை ொராக் கல்வி 

Academician = கயலக் கழக உறுப்பினர் 

Academy of Tamil Culture = தமிழ்ப் பண்பாட்டுக் கழகம் 

Accepted and countersigned = ஏை்று மமசலாப்பமிடப்பட்டது 

Accident Insurance = விபத்து ஈட்டுறுதி 

Accident Reverse fund = எதிர்பாரா நிகழ்வுகளுக்கான 

ஒதுக்கீட்டு நிதி/காப்பு நிதி 

Accommodation Controller = இடவெதிக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் 

Accommodation Inspector = இடவெதி ஆை்வாளர் 

Accommodation Deputy Tahsilder = இடவெதித் துயண 

வட்டாட்சிைர் 

Account = கணக்கு, விவரம், கணிப்பு, மதிப்பீடு 

Accountancy = கணக்கிைல் 

Accountant-General = மாநிலக் கணக்காை்வுத் தயலவர் 



Accounts Superintendent = கணக்குக் கண்காணிப்பாளர் 

Accounting = கணக்கு யவப்பு 

Accounting procedure = கணக்கு யவப்பு முயை 

Accounting year = கணக்கு யவப்பிை்குரிை ஆண்டு, கணக்கு 

ஆண்டு 

Accounts Officer = கணக்கு அலுவலர் 

Acid = அமிலம், காடிப்சபாருள் 

Acid test = கடுந்மதர்வு 

Acknowledgement = ஒப்புயக 

Acknowledgement card = ஒப்புயக அட்யட 

Acquittance register = பை்சைாப்பப் பதிமவடு 

Acquittance Roll = பை்சைாப்பப் பட்டிைல் 

Acting personnel = மாை்ைாள் முயைப் பணிைாளர் 

Action Committee, Action group = நடவடிக்யகக் குழு 

Actual Balance = உள்ளபடிைான இருப்பு 

Actual Expenditure = உள்ளபடிைான செலவு 

Actual Journey time = உள்ளபடிைான பைண மநரம் 

Actually transported = உள்ளபடிைாகக் சகாண்டு சென்ை 

Actual Receipt = உள்ள படிைான வரவு 

Additional Consulting Engineer = கலந்தறி கூடுதல் சபாறிைாளர் 

Additional Rent Controller = வாடயகக் கட்டுப்பாட்டு இயண 

அலுவலர் 

Additional fee = கூடுதல் கட்டணம் 

Additional security = கூடுதல் பியண 



Additional taxation = கூடுதல் வரிவிதிப்பு 

Addressee = முகவரிைாளர,் சபறுநர் 

Adequate knowledge of Tamil = மபாதிை தமிழ் அறிவு 

Adhoc Committee = தனிக் குழு, நிைமனக் குழு 

Adhoc grant = தனி மானிைம் 

Adhoc rules = தை்காலிக விதிகள் 

Adjourn Sine Die = நாள் குறிைாமல் ஒத்தியவ, நாள் 

குறிப்பிடாமல் ஒத்தியவத்தல் 

Adjournment motion = ஒத்தியவப்புக் மகாரிக்யக, 

ஒத்தியவப்புத் தீர்மானம் 

Adjusting Heads = ெரிக்கட்டும் தயலப்புகள் 

Adjustment Bill = ெரிக்கட்டல் பட்டி 

Adjustment register = ெரிக்கட்டல் பதிமவடு 

Administration Report = ஆட்சி அறிக்யக 

Administrative Authority = ஆட்சி அதிகாரி, ஆட்சிஆயணக்குழு 

Administrative Control = ஆட்சிக் கட்டுப்பாடு 

Administrative Expenses = ஆட்சிெ ்செலவுகள் 

Administrative Glossary = ஆட்சிெ ்சொல் அகரமுதலி, 

ஆட்சிெச்ொல்லகராதி 

Administrative Head = ஆட்சித் தயலவர் 

Administrative Intelligence = ஆட்சி நுண்ணறிவு 

Administrative Officer = ஆட்சி அலுவலர் 

Administrative Powers = ஆட்சி அதிகாரங்கள் 

Administrative Sanction = ஆட்சி முயை ஒப்பளிப்பு 



Administrative Section or Wing Administrator = ஆட்சி முயைப் பிரிவு 

அல்லது பகுதி ஆட்சிைர் 

Administrator - General = மபராட்சிைர் 

Admissible allowances = உரிை படிகள் 

Admission Register = மெரக்்யகப் பதிமவடு 

Adult Education = முதிமைார் கல்வி 

Adulteration = கலப்பு, கலப்படம் 

Adult Franchise = வைது வந்தவர் வாக்குரியம 

Adult Population = வைது வந்மதார் சதாயக 

Advance Collection = முன் தண்டல் 

Advance copy = முன் படி, முன் நகல் 

Advance Register = முன் பணப் பதிமவடு 

Adverse Remarks = குயைக் குறிப்புயரகள் 

Advertised Vacancies = விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட காலியிடங்கள் 

Advertisement = விளம்பரம் 

Advice = அறிவுயர, நல்லுயர 

Advice slip = அறிவிப்புெ ்சீட்டு 

Adviser = அறிவுயரைாளர,் கருத்துயரைாளர் 

Advisory = அறிவுயர கூறுகிை, அறிவுயர அடங்கிை 

Advisory Board = அறிவுயரக் குழுமம் 

Advisory Committee = அறிவுயரக் குழு 

Advisory Memo = அறிவுயரக் குறிப்பு 

Advisory Water = காை்றூட்டப்பட்ட நீர் 

Aerial Encroachment = வான்சவளி வயரகடப்பு 



Aerial Photographing = வானசவளியிலிருந்து 

நிழை்படசமடுத்தல் 

Aerial Spray = வானூர்தி மூலம் சதளிப்பு 

Aerial Survey = வானூர்தி மூலம் ஆை்வு 

Aerodrome = வானூர்தி நியலைம், வானூர்தித் தளம், விமான 

நியலைம் 

Aerogram = கம்பில்லாத் தந்திெ ்செை்தி, வானூர்தி வழி அஞ்ெல் 

Aerometer = காை்று அளவி 

Aeronautical Education and Training = வானூர்தி இைல் கல்வியும் 

பயிை்சியும் 

Aeronautics = வானூர்தி இைல், வானூர்திக் கயல 

Aeroplane = வானூர்தி 

Affiliated = இயணக்கப்சபை்ை, மெரக்்கப்சபை்ை 

Affiliation fee = இயணப்புக் கட்டணம் 

After-care Home = பிை்காப்பகம் 

Afternoon (P.M.) = பிை்பகல் (பி.ப.) Agency = முகவர் நியல 

Agent = முகவர் 

Agent General = தயலயம முகவர் 

Aggregate value = சமாத்த மதிப்பு, திரண்ட மதிப்பு 

Agreed Pattern of Staff = இயெவளிக்கப் சபை்ை மாதிரிக்குரிை 

பணிைாளர் சதாகுதி 

Agreement and contract = உடன்படிக்யகயும் ஒப்பந்தமும் 

Agreement Bond = உடன்படிக்யகப் பியணமுறி 

Agreement with Government = அரசுடன் இணக்கம், அரசுடன் 

உடன்படிக்யக 



Agricultural Assistant = மவளாண்யம உதவிைாளர் 

Agricultural Calendar = மவளாண் விவர அட்டவயண 

Agricultural College = மவளாண் கல்லூரி 

Agricultural Credit Society = மவளாண் கடன் வழங்கும் ெங்கம் 

Agricultural Demonstration = மவளாண் செைல் முயைவிளக்கம் 

Agricultural Depot = மவளாண் கிடங்கு 

Agricultural Economics = மவளாண் சபாருளிைல் 

Agricultural Experiments = மவளாண் ஆராை்வுகள் 

Agricultural Implements = மவளாண் கருவிகள் 

Agricultural Income = மவளாண் வருமானம் 

Agricultural Income Tax Officer = மவளாண்யம வருமானவரி 

அலுவலர் 

Agricultural Journal = மவளாண் செை்தியிதழ் 

Agricultural Labour = மவளாண் சதாழிலாளர் 

Agricultural Loans = மவளாண் கடன்கள் 

Agricultural Marketing Society = மவளாண் வியளசபாருள் 

விை்பயனெ ்ெங்கம் 

Agricultural Operations = மவளாண் செைை்பாடுகள், மவளாண் 

செைல்கள் 

Agricultural Produce = மவளாண் வியளசபாருள் 

Agricultural Refinance Corporation = மவளாண் மறுநிதியுதவிக் 

கழகம் 

Agricultural Society = மவளாண் ெங்கம் 

Agricultural Statistics = மவளாண் புள்ளி விவரம் 

Agricultural Year = மவளாண் ஆண்டு, விவொை ஆண்டு 



Agriculturists Debt Relief = உழவர் கடன் தணிப்பு, உழவர் கடன் 

இடருதவி 

Aide-De-Camp = ஆளுநருயடை சமை்காப்பாளர் 

Aided School = உதவிசபறும் பள்ளி 

Aims and Objects = மநாக்கங்களும் குறிக்மகாள்களும் 

Air Borne Disease = காை்ைால் பரவும் மநாை் 

Air Borne Trade = வான் வழி வணிகம் 

Air Brake = காை்று நிறுத்தி, காை்றுத் தயட 

Air Condition = காை்றுப் பதனம், குளிரூட்டல், குளிரூட்டப்பட்டது 

Air Craft = வானூர்தி 

Air Field = வானூர்தி நியலைம் 

Air Force = வான்பயட 

Air Hostess = வானூர்திப் பணிப்சபண், விமானப் பணிப்சபண் 

Air Mail = வானஞ்ெல் 

Air Pollution = காை்றுத் தூை்யமக் மகடு 

Air Port = வானூர்தி நியலைம், வானூர்தித் தளம், விமான 

நியலைம் 

Air Raid = வான்வழித் தாக்குதல் 

Airways = வான்வழி 

Alarm Clock = விழிப்பதிர்சவாலிக் கடிகாரம், தூக்கத்திலிருந்து 

எழுப்பும் கடிகாரம் 

Alarming Report = அெெ்ந்தரும் அறிக்யக, கவயலக்கிடமான 

அறிக்யக 

Album = திரடட்ு யவப்மபடு, நிழை்படத் சதாகுப்மபடு 

Alcohol = சவறிைம், மதுெெ்த்து, மபாயதநீர், ொராைம் 



Alcohol Industry = மதுெெ்த்துத் சதாழில் 

A letter to this effect = இவ்வயகைான ஒரு கடிதம் 

Algebra = குறிக்கணக்கிைல் 

Alienable Right = உயடயம மாை்ைத்தக்க உரியம, 

யகமாை்ைத்தக்க உரியம 

Alienation of land = நில உரியம மாை்ைல் 

Alienation of Revenue = நிலவரி நீக்கம் 

Align = வரியெப்படுத்து, ஒழுங்குபடுத்து 

Alignment = இயைவுநியல, ஒப்புதல் 

Alimony = வாழ்க்யகப்படி, சீவனாம்ெம் 

Allegation = ொட்டுயர, குயை கூைல் 

Alleged Right = சொல்லப்படுகின்ை உரியம, 

குறிப்பிடப்படுகின்ை உரியம 

Allied Trade = சதாடர்புயடை வணிகம் 

Allied Trade Instructor = துயணத்சதாழில் ஆசிரிைர் 

All India level = அயனத்திந்திை நியல 

All India Service = அயனத்திந்திை பணி 

Allocation of Fund = நிதி ஒதுக்கீடு 

Allocation of Seat = இட ஒதுக்கீடு 

Allopathy = ஆங்கில மருத்துவம், எதிர்மயை மருத்துவம் 

Allotment Register = பங்கீட்டுப் பதிமவடு 

Allowance = படி 

Alms House = இரவலர் இல்லம் 



Alphabetical List = அகரமுதலிப் பட்டிைல், அகரவரியெப் 

பட்டிைல் 

Alphabetical Order = அகரமுதலான முயை 

Alpha System of filing = அகரமுதலிக் மகாப்பு முயை 

Alteration Memo = மாை்ைக் குறிப்பு 

Alternative Charge = மாை்றுக் குை்ைெெ்ாட்டு 

Alternative Occupation = மாை்றுத் சதாழில் 

Alternative Vote = ஒை்யை மாை்று வாக்கு 

A.M. = முை்பகல் 

Amateur = கயலத்சதாழில் ொராக் கயலஞன் 

Ambassador = தூதர், தூதுவர், நாட்டின் மபராளர் 

Ambiguous = சதளிவை்ை 

Ambulance = மநாைாளர் ஊர்தி 

'A' Memo = ஒப்பயடக் குறிப்பு 

Amendment = திருத்தம் 

Amendment of Act = ெட்டத் திருத்தம் 

Amicable = நட்பிணக்கமான 

Amnesty = சபாது மன்னிப்பு 

Analysis = பகுப்பு, பகுப்பாை்வு 

Analysis of Soil = மண் பகுப்பாை்வு 

Analyst = பகுப்பாை்நர், பகுப்பாை்வாளர் 

Analytical = பகுப்பாை்வு ொர்ந்த 

Ancestor = முன்மனான், மூதாயத 

Ancestral Property = மூதாயதைர் வழிெச்ொத்து 



Ancient Document = சதால்மலடு, சதால்லாவணம், பயழை 

ஆவணம், பயழை பத்திரம் 

Ancient Historical Monuments and Records = பண்யடை வரலாை்று 

நியனவுெ ்சின்னங்களும் பதிவுருக்களும் பதிமவடுகளும் 

Ancient Monuments = பண்யடை நியனவுெ ்சின்னங்கள், 

புராதன நியனவுெ ்சின்னங்கள் 

Ancient Writings = பண்யடை நூல்கள் 

Ancillary industries = துயணத் சதாழில்கள் 

Ancillary Units = துயணைலகுகள், துயணப் பிரிவுகள் 

Animal Husbandry = கால்நயடப் பராமரிப்பு 

Animation = இயைவூட்டம் 

Annals = ஆண்டுக் குறிப்பு வரலாறு, வரலாை்றுப் பட்டிைல், 

வரலாை்றுப் பதிமவடுகள் 

Annex = பின் மெர், பிண் இயண 

Annexure = பிை்மெரக்்யக, பின் இயணப்பு 

Anniversary = ஆண்டு விழா, ஆண்டு நியைவு 

Anno Domini (A.D.) = இமைசுவுக்குப் பின் (கி.பி.) 

Announcement = சபாது அறிவிப்பு 

Annual Audit = ஆண்டுத் தணிக்யக 

Annual Audit Objection Statement = ஆண்டுத் தணிக்யக 

மறுப்புயரப் பட்டிைல் 

Annual Balance Sheet = ஆண்டு, இருப்பு நியலக் குறிப்பு, 

ஆண்டு ஐந்சதாயகக் குறிப்பு 

Annual Establishment List = பணிைாளர் ஆண்டுப் பட்டிைல் 

Annual Establishment Return = பணிைாளர் ஆண்டு விவர 

அறிக்யக 



Annual Financial Statement = ஆண்டு நிதிநியல அறிக்யக 

Annual increment = ஆண்டுக்கான ஊதிை உைர்வு 

Annual Objection Statement = ஆண்டுத் தணிக்யக மறுப்புயரப் 

பட்டிைல் 

Annual Programme of work = ஆண்டுக்கான மவயலத் திட்டம் 

Annual Report = ஆண்டறிக்யக 

Annuity Deposit = ஆண்டு யவப்புத் சதாயக 

Antedated cheque = முன்னாளிட்ட காமொயல, முன் மததியிட்ட 

காமொயல 

Ante Natal = மபறுகாலத்திை்கு முந்திை 

Antibiotic = மநாை் நுண் உயிரக்்சகால்லி 

Anticipated Revenue = எதிர்பாரக்்கும் வருவாை் 

Anti-Clockwise = இடஞ் சுழித்த 

Apex = மமல் நுனி, உெச்ி, தயலயம 

Apology = மன்னிப்பு 

Appeal = மமல் முயையீடு, மமல் வழக்காடு, மவண்டுமகாள் 

விடு 

Appeal Against Acquittal = விடுவித்தலுக்கு எதிரான மமல் 

முயையீடு 

Appeal petition = மமல்முயையீட்டு மனு 

Appeal suit = உரியமயிைல் மமல் முயையீட்டு வழக்கு 

Appearances = மதாை்ைம், வருயக தரல் 

Appellant = மமல் முயையீட்டாளர், மமல் வழக்காடி, மமல் 

முயையீடு சதாடர்பான 



Appellate = மமல் முயையீட்டுக்குரிை, மமல் முயையீடு 

சதாடர்பான 

Appellate Authority = மமல்முயையீட்டதிகாரி, மமல் முயையீட்டு 

ஆயணக்குழு 

Appellate Jurisdiction = மமல் முயையீட்டு ஆட்சி வரம்பு, 

மமல்முயையீட்டு ஆள்வயர, மமல் முயையீட்டு அதிகாரவரம்பு 

Appellate Tribunal = மமல்முயையீட்டுத் தீர்ப்பாைம் 

Application for Licence = உரிம விண்ணப்பம் 

Application form = விண்ணப்பப் படிவம் 

Applied Nutrition Programme = செைல்முயை ஊட்ட உணவுத் 

திட்டம் 

Applied Science = செைல்முயை அறிவிைல் 

Appointed by transfer = மாை்ைலால் அமரத்்தப்சபை்ை 

Appointment = நிைமனம், பணியில்அமரத்்தல் 

Appointment Committee = நிைமனக் குழு 

Appointment Order = நிைமன ஆயண 

Appraise = மதிப்பீடு, கணித்துக்கூறு 

Appraiser = மதிப்பீட்டாளர் 

Apprehend = யகப்பை்று, உணர், ஐயுை்று அஞ்சு 

Apprentice = சதாழில் பழகுநர் 

Apprenticeship = சதாழில் பழகு பருவம் 

Approval = ஏை்பு, ஒப்புதல், அங்கீகாரம் 

Approval probationer = தகுதிகாண் பருவம் முடித்தவர் 

Approved Book = ஏை்பளிக்கப் பட்டநூல், அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நூல் 



Approved candidate = ஏை்பளிக்கப் சபை்ை மவட்பாளர், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவட்பாளர் 

Approved List = ஏை்பளிக்கப் சபை்ை பட்டிைல், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டிைல் 

Approved Probationer = தகுதி காணப் சபை்ைவர் 

Approved School = ஏை்பளிக்கப்சபை்ை பள்ளி, சீர்திருத்தப் 

பள்ளி 

Approver = குை்ைம் ஒப்பிை ொன்றுயரஞர், குை்ைமமை்ை ொட்சி 

Approver's Evidence = குை்ைம் ஒப்பிைவர் ொன்று, குை்ைத்யத 

ஒப்புக்சகாண்டவரின் ொட்சிைம் 

Aptitude Test = உளெ ்ொர்புத் மதர்வு 

Arbitrator = இயெவுத் தீர்வாளர் 

Arbitration = இயெவுத் தீர்ப்பு 

Archaeological = சதால்சபாருள் இைல் ொர்ந்த 

Archaeological remains = சதால்சபாருள் அழிபாட்டுெ ்சின்னம் 

Archaeological site = சதால்சபாருளிைல் துயையினர் ஆை்வு 

செை்வதை்கான இடம் 

Archaeological sites and Remains = சதால்சபாருள் இடங்களும் 

சின்னங்களும் 

Archaeologist = சதால்சபாருள் அறிஞர் 

Architect = கட்டடக் கயலஞர் 

Architecture = கட்டடக் கயல 

Architecture and structural Engineering = கட்டடக் கயலயும் 

அயமப்புப் சபாறியிைலும் 

Architectural Assistant = கட்டடக் கயல உதவிைாளர் 

Architectural Draftsman = கட்டடக்கயல வயரவாளர் 



Arithmatic = எண் கணக்கு 

Armament = மபாரத்் தளவாடங்கள் 

Armed Force = ஆயுதப் பயட 

Armed Reserve Police = ஆயுதெ ்மெமப் பயடக் காவலர் 

Armoury = பயடக்கலக் சகாட்டில் 

Arms Act = பயடக்கலெ ்ெட்டம் 

Arms and Ammunition = மபாரக்்கருவிகளும் தளவாடங்களும் 

Arms Licence = பயடக்கல உரிமம் 

Arrack = ொராைம் 

Arrangment = குை்ைஞ்ொட்டுதல் 

Arrear = நிலுயவ 

Arrear Bill = நிலுயவப்பட்டி 

Arrear Claim = நிலுயவக் மகாரிக்யக 

Arrear Collection = நிலுயவத் தண்டல் 

Arrear List = நிலுயவப் பட்டிைல் 

Arrears of Pay = ெம்பள நிலுயவ 

Arrears of Pension = ஓை்வூதிை நிலுயவ 

Arrest and Detention = யகது செை்து காப்பில் யவத்தல் 

Arrest Warrant = யகது செை்வதை்கான பை்ைாயண, யகது 

செை்வதை்கான கட்டயள 

Arrest without warrant = பை்ைாயணயில்லாக் யகது, 

கட்டயளயில்லாக் யகது 

Art Gallery = கயலக்கூடம் 

Article of constitution = அரெயமப்புெ ்ெட்டப்பிரிவு 



Articles of Association = ெங்க அயமப்பு விதிகள் 

Articles of Peace = அயமதிக்கான ஒப்பந்த விதிகள் 

Articles of War = மபார்விதிகள் 

Artisan inams = யகவியனஞர் மானிைம் 

Artisans and Agriculturists = யகவியனஞரும் உழவரும் 

Artist Modeller = மாதிரிையமப்புக் கயலஞர் 

Arts and Crafts = கயலகளும் யகத்சதாழில்களும் 

Arts College = கயலக் கல்லூரி 

As a matter of fact = உள்ளபடிைாக 

As a matter of policy = மகாட்பாட்டின்படி 

As a matter of principle = சகாள்யகயின்படி 

As and when required = மதயவப்பட்டமபாசதல்லாம் 

As applicable to him = அவருக்குப் சபாருந்துமாறு 

As a rule = சபாதுவாக, வழக்கமாக 

As a Special case = தனி மநர்வாக 

As contemplated in Government Order = அரொயணயின் 

கருத்துப்படி 

Assembling = சதாகுத்தல், இயணத்தல் 

Assembly Constituency = ெட்டப் மபரயவத் சதாகுதி 

Assembly language = சதாகுப்புசமாழி 

Assent to Bill = ெட்ட வயரவிை்கு இயெவு, ெட்டத்திை்கு ஒப்புதல் 

அளித்தல் 

Assessee = வரிவிதிப்புக்குரிைவர் 



Assessing Authority = வரிவிதிப்பு அதிகாரி, வரிவிதிப்பு 

ஆயணக்குழு 

Assessment of Tax = வரி மதிப்பீடு 

Assessment Order = வரி விதிப்பு ஆயண 

Assessment Year = வரி விதிப்பு ஆண்டு 

Assessor = வரி விதிப்பவர், மதிப்பிடுபவர் 

Assets and Liabilities = உயடயமகளும் கடப்பாடுகளும் 

Assignee = ஒப்பயட சபை்ைவர், உரியம மாை்ைம் சபை்ைவர், 

ஒதுக்கீடு சபை்ைவர் 

Assignment = ஒப்பயடப்பு, உரியமமாை்ைல், ஒதுக்கல் 

Assignor = உரியமமாை்றுநர், ஒப்பயட செை்பவர் 

Assistant Agricultural Income Tax Officer = மவளாண்யம 

வருமானவரி உதவி அலுவலர் 

Assistant Commissioner of Agricultural Income Tax = மவளாண்யம 

வருமானவரி உதவி ஆயணைர் 

Assistant Electrical Inspector = உதவி மின் ஆை்வாளர் 

Assistant Engineer (Monuments) = உதவிப்சபாறிைாளர் 

(வரலாை்றுெ ்சின்னங்கள்) 

Assistant Professor = துயணப் மபராசிரிைர் 

Assumption of charge = சபாறுப்பு ஏை்ைல் 

As the case may be = மநர்வுக்மகை்ப, நியலக்மகை்ப 

Asylum = காப்பகம், புகலிடம் 

Athlete = உடை்பயிை்சிப் மபாட்டிைாளர் 

Attachment before Judgement = தீர்ப்புக்குமுன் பை்றுயக 

Attendance Register = வருயகப் பதிமவடு 



Attest = ொன்சைாப்பமிடு 

Attestation = ொன்சைாப்பம் 

At the best = மிகெ ்சிைந்த 

At the instance of = மவண்டிைபடி, மவண்டுமகாளின்படி 

At the Most = மிக உைர்ந்த அளவு 

At the same time = அமத ெமைம் 

At the rate of = வீதப்படி 

Auction = ஏலம் 

Auctionere = ஏலமிடுபவர் 

Auction Purchaser = ஏலம் எடுப்பவர் 

Audience Chamber = மபட்டி அயை 

Audio Recording = ஒலிப் பதிவு 

Audience Hall = காணல் கூடம், பார்யவைாளர் கூடம் 

Audio - Visual Aids = ஒலி – ஒளிதுயணக் கலங்கள் 

Audio - Visual Education = ஒலி – ஒளிக் கல்வி 

Audio - Visual Equipment ஒலி – ஒளித் தளவாடம் 

Audit = தணிக்யக, தணிக்யக செை் 

Audit Certificate = தணிக்யகெ ்ொன்றிதழ் 

Audit Clerk = தணிக்யக எழுத்தர் 

Audit Fees = தணிக்யகக் கட்டணம் 

Audit Intimation = தணிக்யக அறிவிப்பு 

Audit Notes = தணக்யகக் குறிப்புகள் 

Audit Objections = தணிக்யக மறுப்புயரகள் 



Audit Officer = தணிக்யக அலுவலர் 

Auditor = தணிக்யகைர் 

Auditor – General = (இந்திைஅரசுத்) தணிக்யகத் தயலயம 

அலுவலர் 

Auditorium = அயவக்கூடம், கயலக்கூடம், அரங்கம் 

Auditor's Certificate = தணிக்யகைர் ொன்றிதழ் 

Audit Register = தணிக்யகப் பதிமவடு 

Audit Report = தணிக்யக அறிக்யக 

Audit Slip = தணிக்யகெ ்சீட்டு 

Authenticate = நம்பத்தக்கதாக்கு, ஆக்க உரியமெ ்ொன்ைளி, 

ஆதார பூர்வமாக்கு 

Authorisation = அதிகாரம் வழங்குதல், உரியம வழங்கல் 

Authorisation Letter = அதிகார அளிப்புக் கடிதம் 

Authorisation Slip = அதிகாரமளிப்புெ ்சீட்டு, உரியம அளிப்புெ ்

சீட்டு 

Authorise = அதிகாரம் அளி, உரியம அளி 

Authorised Capital = அனுமதிக்கப்பட்ட மூலதனம் 

Authorised Dealer = அனுமதிக்கப்பட்ட வணிகர் 

Authorised Edition = ஒப்பிை பதிப்பு 

Authorised Forms = ஒப்பிை படிவங்கள் 

Authorised person = அதிகாரம் சபை்ைவர், உரியம சபை்ைவர் 

Authorised Representative = அதிகாரம் சபை்ை ொர்பாளர், 

உரியம சபை்ை ொர்பாளர், அதிகாரம் சபை்ை பிரதிநிதி 

Authorised Version = ஒப்பிை கருத்து, ஒப்பிை கூை்று 



Authoritative Authority = அதிகாரம் சபை்ை, தகுதியுயடை 
அதிகாரம், அதிகாரி, ஆயணக்குழு, மமை்மகாள், அடிப்பயட 

Autobiography = தன் வரலாறு, சுைெரியத 

Autocracy = வல்லாட்சி 

Automatic Signal = தானிைங்கு கட்டயளக் குறியீடு 

Auto Rickshaw = தானிைங்கி மூவுருளி உந்து 

Average Daily Attendance = ெராெரி நாள் வருயக 

Average Emoluments = ெராெரி ஊதிைம் 

Average Pay = ெராெரி ெம்பளம் 

Avoidable expenditure = தவிரக்்கக்கூடிை செலவினம். 

Await = காத்திரு, எதிர்பாரத்்திரு 

Award of Black Mark = பியழக் குறியீடு அளித்தல் 

Award of Certificate = ொன்றிதழ் வழங்கல் 

Award of Red Entry = திையமக் குறியீடு வழங்கல் 

Ayacut = ஆைக்கட்டு, பாெனப் பரப்பு 

Ayah = பணிப்சபண், ஆைா 

Ayurvedic System = ஆயுர்மவத மருத்துவமுயை 

Backspace = பின்நகர்வு 

Backup copy = காப்பு நகல் 

Bacteriology = நுண்மவிைல் 

Bad Debt = வாராக் கடன் 

Bad Debt fund = வாராக் கடன் நிதி 

Bad Debt Reserve = வாராக் கடனுக்கான ஒதுக்கீடு 

Badge = குறியீட்டுெ ்சின்னம் 



Balance as his credit = அவரது கணக்கில் உள்ள இருப்பு 

Balanced Budget = ெமநியல வரவு செலவுத் திட்டம் 

Ballot Box = வாக்குப் சபட்டி 

Ballot paper = வாக்குெ ்சீட்டு 

Bandage = கட்டுத் துணி, துணிப்பட்யட 

Banian = உள்ளங்கி 

Bank Deposit = வங்கி யவப்புத் சதாயக, வங்கி இருப்புத் 

சதாயக 

Bank Draft = வங்கிப்பணக் சகாடுப்பாயண 

Bank Notes = வங்கிப் பணமுறி 

Banner Headline = நாளிதழில் முழுநீளப் மபசரழுத்துத் தயலப்பு 

Banqueting hall = விருந்து மண்டபம் 

Baptism = சபைரிடு விழா, திருக்மகாயில் ெமை நுயழவுெ ்

ெடங்கு 

Barbed wire = வரிமுட் கம்பி, வரிமுள் கம்பி 

Bar code = பட்யடக் குறிமுயை 

Bar Council = வழக்குயரஞர் கழகம், வழக்கறிஞரக்ள் 

சபருமன்ைம் 

Barracks = பாயளைம் (பயடக்குடியிருப்பு) 

Basic Education = அடிப்பயடக் கல்வி 

Basic Servant = அலுவலக உதவிைாளர் 

Battalion = பயடப்பிரிவு 

Battle Field = மபாரக்் களம் 

Belt Area = நகயரெ ்சூழ்ந்த பகுதி 



Benefit Performance = சகாயட நிகழ்ெச்ி 

Benevolent Fund = நலநிதி 

Betterment claim = மமம்பாட்டுக் மகாரிக்யக 

Betterment contribution = மமம்பாட்டுப் பங்குத் சதாயக 

Betterment Levy = மமம்பாட்டு வரி 

Betting and Gambling = பந்தைம் கட்டுதலும் சூதாடுதலும் 

Betting Tax = பந்தை வரி 

Bid Amount = ஏலத்சதாயக 

Biennial Election = ஈராண்டுக்கு ஒருமுயைைான மதரத்ல் 

Bilingual = இருசமாழிக்குரிை 

Bill = ெட்டமுன்வயரவு, பட்டி, விளம்பரெச்ீட் 

Bill Collector = வரித்தண்டலர் 

Bill of cost = செலவுப் பட்டி, வியல மதிப்புப்பட்டி 

Bill Register = பட்டிப் பதிமவடு 

Bimonthly = மாதம் இருமுயை 

Binocular = இரட்யடத் சதாயல மநாக்காடி 

Bio-Chemistry = உயிர் மவதிைல் 

Biography = வாழ்க்யக வரலாறு 

Biologist = உயிரிைலாளர் 

Biology = உயிரிைல் 

Biophysics = உயிர் இைை்பிைல் 

Bios = அடிப்பயட உள்ளடீு / சவள்ளடீு 

Bird's Eye View = மமல்நியலக் காணல் 



Birth Control = பிைப்புக் கட்டுப்பாடு 

Birth Mark = பிைவிக் குறி 

Birth Pang = மபறுகால வலி 

Birth Rate = பிைப்பு வீதம் 

Birth Right = பிைப்புரியம 

Bi-Weekly = இரு வாரத்திை்கு ஒரு முயை 

Bi-Weekly journal = வார இருமுயையிதழ், இருவார 

ஒருமுயையிதழ் 

Blue Print = முதனியல உருவயரப்படம், நிழை்பட அெச்ுமுயை 

Blue Print Operator Board = நீலவயரபடம் அெச்ெடுப்பவர் 

வாரிைம், மன்ைம், குழுமம், பலயக, கழகம் 

Board of Communication = மபாக்குவரத்து வெதிக் கழகம் 

Boarding Grant = உணவக மானிைம் 

Boarding School = உணவகத்துடன் அயமந்த பள்ளி 

Board of Directors = இைக்குநர் குழுமம் 

Board of Examiners = மதர்வாளர் குழுமம் 

Board of Management = மமலாண் குழுமம் 

Board of Revenue = வருவாை் வாரிைம் 

Board of Secondary Education = இயடநியலக் கல்விக் குழுமம் 

Board of Studies = பாடத் திட்டக் குழுமம் 

Boat Building Yard = படகு கட்டும் நியலைம் 

Boat Club = படகுக் குழாம் 

Boat Hire Rate = படகு வாடயக வீதம் 

Boat House = படகு மயன, மதாணித்துயை 



Boating and Shipping Rules = படகு மை்றும் கப்பமலாட்டும் 

விதிகள் 

Boat Race = படகுப் மபாட்டி 

Bogus Entries = மபாலிப் பதிவுகள், சபாை்ப் பதிவுகள் 

Bonus = மியகெ ்ெம்பளம் 

Book = புத்தகம், ஏடு, சுவடி 

Book-Adjustment = கணக்கில் ெரிக்கட்டல் 

Books and Forms = நூல்களும் படிவங்களும் 

Books and Periodicals = நூல்களும் பருவ சவளியீடுகளும் 

Books and Publications = நூல்களும் சவளியீடுகளும் 

Book Balance = ஏட்டு இருப்பு 

Book Binding = புத்தகக் கட்டயமப்பு 

Book-Case = புத்தகப் மபயழ 

Book-Debts = ஏட்டுக்கடன் குறிப்பு 

Book-keeping = வணிகக் கணக்குமுயை 

Book let = சிறு நூல் 

Book Post = நூலஞ்ெல் 

Book-Rack = நூல் அடுக்குத் தட்டு 

Book-Review = நூல் மதிப்புயர 

Book-Sheif = நூல் அடுக்கம், நூல் அலமாரி 

Boot = சதாடங்குதல் 

Booth = ெவுக்யக, ொவடி 

Bootlegger = கள்ளெ ்ொராை விைாபாரி 

Bore Hole latrine = குழிக் கழிப்பிடம் 



Borrowing Power = கடன் வாங்கு திைன் 

Borstal School = இளங் குை்ைவாளிகள் சியைப்பள்ளி 

Botany = தாவர இைல் 

Boundary Line = எயலக்மகாடு 

Boundary Stone = எல்யலக் கல் 

Boycott = புைக்கணித்து ஒதுக்குதல் 

Boy Scouts = சிறுவர் ொரணப் பிரிவு 

Brain Trust = அறிஞர் குழு, திைனாளர் குழு 

Branch Canal = கியளக் கால்வாை் 

Branch Office = கியள அலுவலகம், பிரிவு அலுவலகம் 

Breach of contract = ஒப்பந்த மீைல், ஒப்பந்த முறிவு 

Breach of Privilege = உரியம மீைல் 

Breach of Promise = வாக்குறுதி மீைல் 

Breach of Trust = நம்பிக்யகக் மகடு, நம்பிக்யக முறிவு, 

நம்பிக்யகக் குயலவு, நம்பிக்யக மமாெடி 

Break up expenditure = செலவினக் கூறுகள் 

Breeding Bull = சபாலி காயள 

Bride = மணமகள், மணப்சபண் 

Bride groom = மணமகன் 

Brief Notes = சுருக்கக் குறிப்புகள் 

Brigadier = பயடப்பகுதித் தயலவர் 

Broadcast = ஒலிபரப்பு 

Broadcasting = ஒலிபரப்பல் 

Broadguage = அகன்ை இருப்புப் பாயத, அகல இரயில் பாயத 



Broker = தரகர் 

Brokerage = தரகு, தரகுக் கூலி 

Brothel = பரத்யதைர் இல்லம், மவசிைர் விடுதி 

Brought Forward (B.F.) = முன்பக்கப்படி (மு.ப.) 

Browsing = உலவல் 

Brush = தூரி யக, துயட 

Budget = வரவு – செலவுத் திட்டம் 

Budget Debate = வரவு – செலவுத் திட்ட விவாதம் 

Budget Estimate = வரவு – செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு 

Bug = பியழ 

Building Maistry = கட்டட மமலாள் 

Building Rules = கட்டட விதிகள் 

Built up Area (Plinth area) = கட்டடப் பரப்பு 

Bulldozer = நிலெெ்மன் செை் சபாறி 

Bulletin = செை்தி அறிவிப்பு சவளியீடு 

Bullet Proof = குண்டு துயளைா, குண்டு துயளக்காத, குண்டு 

புகா, குண்டு புகாத 

Bullion = தங்கப் பாளம், சவள்ளிப் பாளம் 

Bullion Weights = தங்கம், சவள்ளி எயடகள் 

Bullock Cart = மாட்டு வண்டி 

Bundobust Duty = பாதுகாப்புப் பணி 

Burden of Proof = சமை்ப்பிக்கும் சபாறுப்பு 

Burial Ground = இடுகாடு 

Business Management = வணிக மமலாண்யம 



Bus Route = மபருந்துத் தடம் 

Bus Shelter = மபருந்துப் பைணர் காப்பிடம், மபருந்துப் 

பைணிைர் காப்பிடம் 

Bus Stand = மபருந்து நியலைம் 

Bus Stop = மபருந்து நிை்குமிடம் 

Bus Terminus = மபருந்துத் தட முடிவிடம் 

Bus Ticket = மபருந்துப் பைணெ ்சீட்டு 

Buttress wall = முட்டுெ ்சுவர் 

By Air Mail = வான்வழி அஞ்ெல் மூலம் 

By-Election = இயடத் மதரத்ல் 

By Express Train = பைணிைர் வியரவு இருப்பூர்தி மூலம் 

By-Gone = கடந்து சென்ை, கழிந்த 

By Goods Train = ெரக்கு இருப்பூர்தி மூலம், ெரக்கு இரயில் மூலம் 

By-Laws, Bye Laws = துயண விதிகள் 

By Mixed Train = கருப்பு இருப்பூர்தி மூலம் 

By Order = ஆயணப்படி 

By Passenger Train = பைணிைர் வியரவிலா இருப்பூர்தி மூலம், 

பைணிைர் இரயில் மூலம் 

By Sea Mail = கடல்வழி அஞ்ெல் மூலம் 

By – pass = புைக்கணி, மாை்றுவழி, தவிர் 

By-Path = கியள வழி 

By-Return of Post = மறு அஞ்ெல் 

By virtue = என்ை தன்யமயினால், என்ை தகுதியினால் 

C-Drive = சி – இைக்கி 



Cab = வாடயகெ ்சீருந்து 

Cabin = சிறுகுடில், சிை்ையை, கப்பலயை 

Cabinet = அயமெெ்ரயவக் குழு 

Cable = கம்பிவடம், கடல்வழித் தந்திெ ்செை்தி 

Cablegram = கடல்வழித் தந்திெ ்செை்தி 

Cadre = பணிநியலப் பிரிவு 

Cadre and Category = பணிநியலப் பிரிவும் வயகயும் 

Calculator = கணிப்புப்சபாறி, கணிப்பவர் 

Calendar = நாள் காட்டி 

Calendar of Operations = செைல்முயை அட்டவயண 

Calendar of Returns = விவர அறிக்யக அட்டவயண 

Calendar of Year = ஆங்கில ஆண்டு 

Call Attention Motion = கவனஈர்ப்புக் மகாரிக்யக, கவன ஈர்ப்புத் 

தீர்மானம் 

Call for Records = பதிவணங்கயளக் மகாருதல், 

பதிவணங்கயளத் தருவித்தல் 

Call to Account = கணக்குக் காட்டக் கூறு, காரணங் காட்டக் 

மகாரு 

Camp Clerk = தங்கல் எழுத்தர் 

Camp Court = தங்கல் நீதிமன்ைம் முகாம் நீதிமன்ைம் 

Camp Equipment = தங்கல் தளவாடங்கள் 

Camping Ground = தங்கல் திடல் 

Camp Tapal Arrangement = தங்கல் அஞ்ெல் ஏை்பாடு 

Campus = வளாகம் 



Cancelling of Licence = உரிமம் நீக்கல் 

Cancer Institute = புை்றுமநாை் நியலைம் 

Candidate = மவட்பாளர், பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர், மதர்வு 

நாடுபவர் 

Canon = ெட்டம், சநறிமுயை 

Canon-Law = கிறித்துவ ெமைெ ்ெட்டம் 

Canons of Financial Propriety = நீதி ஒழுங்கு சநறிமுயை 

Canteen = (பணிமயனெ)் சிை்றுண்டிெெ்ாயல 

Cantonment = பாயளைம் 

Canvassing Agent = ஆதரவு நாடும் முகவர் 

Capital = முதல், தயலநகர், மூலதனம் 

Capital Account = முதலீட்டுக் கணக்கு 

Capital Cost 

Capital Expenditure = முதலீட்டுெ ்செலவு 

Capital Goods = முதலீட்டுெ ்ெரக்கு 

Capital levy = முதலீட்டு வரி 

Capital Offence = சகாயலக் குை்ைம் 

Capital Outlay = முதலீட்டுத் சதாயக 

Capital Punishment = மரண தண்டயன 

Capitation allowance = தயலவீதப்படி, ஆளினர் வீதப்படி 

Capitation tax = ஆளினர் வீத வரி 

Car = சீருந்து, வண்டி, மதர், சதாடர் வண்டிப் சபட்டி, இரயில் 

சபட்டி 

Car advance = சீருந்து முன்பணம் 



Carbon paper, Carbon sheet = கரிப்படி தாள், யமபடி தாள் 

Card = அட்யட 

Card Board = சமல்லிை அட்யட, அட்யடத் தாள் 

Career = வாழ்க்யகப் மபாக்கு, வாழ்க்யகத் சதாழில், 

பியழக்கும் வழி 

Career for woman = மகளிரக்்கான சதாழில் 

Care Home = காப்பு இல்லம் 

Caretake Government = காபந்து அரொங்கம் 

Care taker = சபாறுப்பாளர் 

Cargo = கப்பல் ெரக்கு 

Car Park = சீருந்து நிறுத்துமிடம் 

Carpentary unit = தெச்ு மவயலப் பிரிவு 

Cart Stand = வண்டி நிறுத்துமிடம், வண்டிப்மபட்யட 

Cart tax = வண்டி வரி 

Cartridge paper = சகட்டித் தாள் 

Case history = வழக்கு விவரம், மநாை் விவரக் குறிப்பு 

Case law = தீர்ப்பு வழிெெ்ட்டம், வழக்குத் தீர்வு 

Cash chest = பணப் சபட்டகம் 

Cash counter = பணம் சபறுமிடம், பணம் செலுத்துமிடம் 

Case keeper = பணப் சபாறுப்பாளர் 

Cash on hand = யகயிருப்புத் சதாயக 

Cash order = பணம் வழங்கு ஆயண 

Cash remittance = பணம் செலுத்துயக 

Cash remittance Book = பணம் செலுத்துயகப் பதிமவடு 



Cash security = பணப் பியணைம் 

Casual inspection = தை்செைல் ஆை்வு 

Casual labourer = நாள் கூலிைாள், நாட்பணிைாளர், தினக் கூலி 

Casual leave = தை்செைல் விடுப்பு 

Casualty ward = இயட விபத்து மருத்துவப் பிரிவு 

Casual vacancy = தை்செைை் காலியிடம் 

Cataloguing = அட்டவயணப்படுத்தல் 

Catering Technology = உணவாக்கத் சதாழில் 

Cattle breeding = கால்நயட வளர்ப்பு 

Cattle pound = கால்நயடப் பட்டி, கால்நயட அயடப்பகம் 

Cattle Statistics = கால்நயடப் புள்ளி விவரம் 

Cattle Trespass = கால்நயட எல்யல மீைல் 

Cease – Fire = மபார் நிறுத்தம் 

Ceiling = உெெ்வரம்பு, உட்கூயர 

Census = மக்கள் சதாயகக் கணக்கு 

Central Government = யமை அரசு, மத்திை அரொங்கம் 

Centralisation of Power = அதிகாரக் குவிப்பு 

Central Jail = யமைெ ்சியை, மத்திை சியை 

Central list = யமை அரசு அதிகாரப் பட்டிைல், மத்திை 

அரசுப்பட்டிைல் 

Central Processing Unit (CPU) = மத்திை செைலக அலகு 

Centrally Assisted Scheme = மத்திை அரசு உதவித் திட்டம் 

Centrally Sponsored Scheme = மத்திை அரசு சதாடங்கிை திட்டம் 

Central Services = மத்திை அரசு பணித் சதாகுதிகள் 



Central Survey Office = மத்திை நில அளயவ அலுவலகம் 

Ceremonial Parade = சிைப்புக் கால அணிவகுப்பு 

Certificate of Approval = ஏை்புெ ்ொன்றிதழ் 

Certificate of identity = அயடைாளெ ்ொன்றிதழ் 

Certificate of Nationality = நாட்டினெ ்ொன்றிதழ் 

Certificate of Posting = அஞ்ெல் அனுப்புயகெ ்ொன்றிதழ் 

Certificate of Poverty = ஏழ்யமெ ்ொன்றிதழ் 

Certificate of Registration = பதிவுெ ்ொன்றிதழ் 

Certificate of Verification = ெரிபார்ப்புெ ்ொன்றிதழ் 

Certified Copy = ொன்றிட்ட படி, ொன்று நகல் 

Cess = மமல்வரி, வீதவரி 

Challenged Vote = மறுதளிப்பு வாக்கு 

Chamber of Commerce = வணிகர் கழகம் 

Chancellor of University = பல்கயலக்கழக மவந்தர் 

Channel of Correspondence = கடிதப் மபாக்குவரத்து வழி 

Chapter = இைல் 

Charge De Affairs = துயண நியலத் தூதர் 

Charged Expenditure = சபாறுப்மபை்ை செலவு 

Charge Memo = குை்ைெெ்ாட்டுக் குறிப்பாயண 

Charge not proved = குை்ைெெ்ாட்டு எண்பிக்கப்படவில்யல, 

குை்ைெெ்ாட்டு சமை்ப்பிக்கப்படவில்யல, குை்ைெெ்ாட்டு 

நிரூபிக்கப்படவில்யல 

Charge partially proved = குை்ைெெ்ாட்டு ஓரளவு 

எண்பிக்கப்பட்டது, குை்ைெெ்ாட்டு ஓரளவுக்கு 



சமை்ப்பிக்கப்பட்டது, குை்ைெெ்ாட்டு ஓரளவுக்கு 

நிரூபிக்கப்பட்டது 

Charitable Endowment = அைக்கட்டயள 

Chartered Accountant = பட்டைக் கணக்கர் 

Chatram Manager = ெத்திர மமலாளர் 

Chatrain Superintendent = ெத்திரக் கண்காணிப்பாளர் 

Chavadi Watchman = ொவடி காவலர் 

Checking Inspector = ெரிபார்ப்பு ஆை்வாளர் 

Check Measuring Officer = அளயவத் தணிக்யக அலுவலர் 

Check Measuring Overseer = அளயவத் தணிக்யகப் 

பார்யவைாளர் 

Checking of personal Registers = தன் பதிமவடுகயளெ ்

ெரிபாரத்்தல் 

Check list = ெரிபார்ப்புப் பட்டிைல் 

Check Measurement = அளவு ெரிபாரத்்தல் 

Check Memorandum = ெரிபாரத்்தல் குறிப்பு 

Check Post = தணிக்யகெ ்ொவடி 

Check Slip = ெரிபாரத்்தல் சீட்டு 

Chemical Analysis = மவதியிைை் பகுப்பாை்வு, மவதியிைல் 

பகுப்பாை்வு 

Cheque Book = காமொயல ஏடு 

Cheque drawn in favour of the officer = அலுவலர் சபைரிலான 

காமொயல 

Chief Electrical Instructor to Government = அரசு தயலயம மின் 

ஆை்வாளர் 



Chief Accountant = தயலயமக் கணக்காளர் 

Chief Accounts Officer = முதன்யமக் கணக்கலுவலர் 

Chief Head Draftsman = முதன்யம வயரவாளர் 

Chief Radio Officer = தயலயம வாசனாலி அலுவலர் 

Chip = சில்லு 

Chitta = சிட்டா, குறிப்மபடு 

Circumstantial Evidence = சூழ்நியலெ ்ொன்று 

Citizenship = குடியுரியம 

Citizenship training = குடியமப் பயிை்சி 

City Compensatory Allowance = நகர ஈட்டுப்படி 

City Improvement Trust = நகர மமம்பாட்டுப் சபாறுப்பாட்சிக் 

குழுமம் 

City Police = மாநகரக்் காவலர், மாநகரக்் காவல் துயை 

Civil Engineer = கட்டடப் சபாறிைாளர் 

Civil Engineering Works = குடிமுயைப் சபாறியிைல் மவயலகள் 

Claims and Objections = மகாரிக்யககளும் மறுப்புகளும் 

Clarifications = சதளிவு, விளக்கம் 

Clearance Certificate = தயடநீக்கெ ்ொன்றிதழ் 

Clearance of Arrears = நிலுயவயை முடித்தல், நிலுயவயைத் 

தீரத்்தல் 

Clearance of Audit Objections = தணிக்யக மறுப்புயரகயளத் 

தீரத்்தல் 

Clear Days = முழுயமைான நாட்கள் 

Clerk = எழுத்தர் 



Client = கட்சிக்காரர், ொர்ந்திருக்கிைவர் 

Clipart = ஆைத்தப்படம் 

Cloack Room = சபாருள் யவப்பயை 

Coach = பயிை்சி அளிப்பவர், பயிை்சி அளி, மூடுவண்டி 

Coalition Government = கூட்டணி அரசு, கூட்டணி அரொங்கம் 

Co- Defendant = உடன் எதிர்வாதி, ெக பிரதிவாதி உடன் எதிர் 

வழக்காடி 

Codification of Law = ெட்டத் சதாகுப்பு 

Co-heir = உடன் மரபுரியமைர், உடன் வாரிசு, பங்காளி 

Coir Industry = கயிை்றுத் சதாழில், கயிறு சதாழில் 

Collateral Purpsoe = உடன்ஒத்த மநாக்கம், ஒத்தியெவான 

மநாக்கம், துயண மநாக்கம் 

Collateral Security = துயணப் பியணைம் 

Collection of information = செை்தி திரட்டல் 

Collection of Revenue = வருவாை்த் தண்டல் 

Collective Farming = கூட்டுப் பண்யண 

Collective Responsibility = கூட்டுப் சபாறுப்பு 

Collector of Excise = ஆைத்துயை ஆட்சிைர் 

College Education = கல்லூரிக் கல்வி 

College of Commerce = வணிகவிைல் கல்லூரி 

Colonization = குடிமைை்ைம் 

Command = ஆயண, கட்டயள, கட்டுப்பாடு 

Commemoration = நியனவு விழா, நியனவு வழிபாடு 

Commemorative Stamps = நியனவு அஞ்ெல் வில்யல 



Commentary = விளக்கவுயர 

Commerce = வணிக இைல், வணிகம் 

Commercial Accountant = வணிக் கணக்கர் 

Commercial Area = வணிகப் பகுதி 

Commercial law = வணிகெ ்ெட்டம் 

Commercial Product = வணிக உை்பத்தி 

Commercial Tax = வணிக வரி 

Commission Agent = தரகு முகவர் 

Commissioner of Agricultural Income Tax = மவளாண்யம வருமான 

வரி ஆயணைர் 

Committed to Sessions = அமர்வு நீதிமன்ை விொரயணக் 

கனுப்புதல் 

Communal Representation = வகுப்புெ ்ொர்பான்யம, வகுப்புப் 

பிரதிநிதித்துவம் 

Communication = செை்தி அறிவிப்பு, தகவல் அளிப்பு, 

மபாக்குவரத்து, கடிதப் மபாக்குவரத்து 

Communication by post = அஞ்ெல் வழிெ ்செை்தி அறிவிப்பு 

Communication by Railway = இருப்பூர்தி வழிெ ்செை்தி அறிவிப்பு, 

இருப்பூர்தி வழிப் மபாக்குவரத்து 

Communication by Road = ொயல வழிெ ்செை்தி அறிவிப்பு, 

ொயல வழிப் மபாக்குவரத்து 

Communication by Ropeway = கயிை்றுவழிெ செை்தி அறிவிப்பு 

Communication by Telegram = தந்திவழிெ ்செை்தி அறிவிப்பு 

Communication by Telephone = சதாயலமபசி வழிெ ்செை்தி 

அறிவிப்பு 



Communication by Tramway = ொயல இருப்பூர்திப் 

மபாக்குவரத்து 

Communication by Wireless = கம்பியில்லாத் தந்தி வழிெ ்செை்தி 

அறிவிப்பு 

Community Development Block = ெமுதாை வளரெ்ச்ி வட்டாரம் 

Community Development Project = ெமுதாை வளரெ்ச்ித் திட்டம் 

Community Hall = ெமுதாைக் கூடம் 

Commutation of Pension = ஓை்வூதிைம் சதாகுத்துப் சபைல் 

Compact Disk (CD) = குறுவட்டு 

Compassionate Allowance = கருயணப்படி 

Compassionate Gratuity = கருயணப் பணிக்சகாயட 

Compensation for Loss = இழப்பீடு 

Compensation for Tenants improvements = குத்தயகைாளர் – 

குடிக்கூலிக்காரர் மமம்பாட்டுப் பணிகளுக்கான இழப்பீடு 

Compensatory allowances = ஈட்டுப் படிகள் 

Compensatory Leave = ஈடுசெை் விருப்பு 

Competent Authority = தகுதியுயடை அதிகாரி 

Competent Court = தகுதிவாை்ந்த நீதிமன்ைம், தக்கநீதிமன்ைம், 

உரிை அதிகார வரம்புயடை நீதிமன்ைம் 

Competent Witness = தகுதிவாை்ந்த ொன்றுயரஞர் 

Competitive Examination = மபாட்டித் மதர்வு 

Complaint Cell = குயையீட்டுப் பிரிவு 

Compounded Tax = கூட்டு வரி 

Compounder = மருந்து கலப்பவர், மருந்து கலயவைர் 

Compound Rate of Tax = கூட்டுவரி வீதம் 



Compromise Talks = இணக்கத் தீர்வுப் மபெச்ு, ஒத்தியெவு 

உடன்பாட்டுப் மபெச்ு 

Comptroller and Auditor General = யமை அரசு கணக்குத் 

தணிக்யகத் தயலவர் 

Comptroller of Audit and Accounts = யமை அரசு கணக்கு மை்றும் 

தணிக்யகத் தயலவர் 

Compulsory Acquisition = கட்டாை யகைகப்படுத்துயக 

Compulsory Acquisition of Land = கட்டாை நிலக் 

யகைகப்படுத்துயக 

Compulsory Education = கட்டாைக் கல்வி 

Compulsory Enforcement = கட்டாைெ ்செைலாக்கம் 

Compulsory Labour = கட்டாை உயழப்பு 

Compulsory Registration = கட்டாைப் பதிவு 

Compulsory Retirement = கட்டாை ஓை்வு 

Compulsory Savings Deposit = கட்டாைெ ்மெமயவப்பு Computing = 

சதாகுத்தல் 

Concurrent Audit = உடனிகழ் தணிக்யக, ஒருங்கிைல் 

தணிக்யக 

Concurrent Auditor = உடனிகழ் தணிக்யகைாளர், ஒருங்கிைல் 

தணிக்யகைர் 

Condition precedent = முன் நிபந்தயன 

Conditions of Licence = உரிம வயரையைகள் 

Conditions of Service = பணிமுயையமகள் 

Conditions of Tender = ஒப்பந்தப்புள்ளி வயரையைகள் 

Conditions of Works = மவயல முயையமகள் 

Conditions stipualted = குறிப்பிடப்பட்ட வயரையைகள் 



Condolence Meeting = இரங்கை் கூட்டம் 

Condonation = பியழ சபாறுத்தல், மன்னிப்பு, 

சபாருட்படுத்தாதுவிடல் 

Conference Hall = மாநாட்டுக் கூடம் 

Confidential Cover = மந்தண உயை, இரகசிை உயை, கமுக்க 

Confidential Records = மந்தணப் பதிவுருக்கள், இரகசிை 

பதிவணங்கள், கமுக்கப் பதிவணங்கள் 

Confidential Report = மந்தண அறிக்யக, இரகசிை அறிக்யக 

Configuration = அயமப்பு 

Confiscated Property = பறிமுதல் செை்ைப்பட்ட சொத்து 

Confiscation = பறிமுதல் 

Consignee = ெரக்குப் சபறுபவர், பண்டம் சபறுபவர் 

Consignment = அனுப்புெ ்ெரக்கு ஒப்பயடப்சபாருள் 

Consignor = ெரக்கு அனுப்புபவர் 

Consolidated certificate = சதாகுக்கப் சபை்ை ொன்றிதழ், 

ஒருங்கியணவுெ ்ொன்றிதழ் 

Consolidated Fund of India = இந்திை அரசுத் சதாகுநிதி 

Consolidated Fund of State = மாநில அரசுத் சதாகுநிதி 

Consolidated Preliminary List of Amendments = 

ஒருங்கியணக்கப்பட்ட சதாடக்கத் திருத்தப் பட்டிைல் 

Constituency = சதாகுதி, வாக்காளர் சதாகுதி 

Constituent Assembly = அரெயமப்புெ ்ெட்டப் மபரயவ 

Constitution = அரெயமப்புெ ்ெட்டம், உடல் கட்டயமவு 

Constitutional Remedy = அரெயமப்புெ ்ெட்ட தீர்முயை 

Constitution and Management = அயமப்பும் மமலாண்யமயும் 



Constitution of India = இந்திை அரசிைலயமப்பு, இந்திை 

அரெயமப்புெ ்ெட்டம், இந்திை அரசிைலயமப்புெ ்ெட்டம் 

Consulation fees = கலந்தறி கட்டணம் 

Consulative Committee = கலந்தாை்வுக் குழு 

Consulting fee = அறிவுயரக் கட்டணம் 

Consulting Engineer = கலந்தறி சபாறிைாளர் 

Consumer = பைனீட்டாளர், பைன்படுத்துபவர், நுகர்மவார் 

Consumer Goods = நுகர் சபாருள், பைன்படு சபாருள் 

Contempt of Court = நீதிமன்ை அவமதிப்பு 

Contingency fund = எதிர்பாராெ ்செலவு நிதி 

Contingent Bill = சில்லயைெ ்செலவினப் பட்டி 

Contingent Expenditure = சில்லயைெ ்செலவினம் 

Contingent Register = சில்லயைெ ்செலவினப் பதிமவடு 

Contingent Staff = சில்லயைெ ்செலவினெ ்ெம்பளப் பணிைாளர் 

Contract Committee = ஒப்பந்தக்குழு 

Contract of Service = பணி ஒப்பந்தம் 

Contractor = ஒப்பந்தக்காரர் 

Contrary = எதிர்நியலைான, முரண்பாடான 

Contributory Negligence = தை்கவனமின்யம 

Controlling Authority = கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி 

Convener = கூட்டுநர், அயவக்கூட்டுநர், குழுத்தயலவர் 

Conversion Table = மாை்று அட்டவயண 

Conveyance Allowance = ஊர்திப்படி 

Conveyance Deed = மாை்ைளிப்பு ஆவணம் 



Convocation = பட்டமளிப்பு விழா 

Co-operation = கூட்டுைவு, ஒத்துயழப்பு 

Co-operative Agricultural Bank = கூட்டுைவு மவளாண்யம வங்கி 

Co-operative Canteen = கூட்டுைவுெ ்சிை்றுண்டிெ ்ொயல 

Co-operative Central Bank = கூட்டுைவு யமை வங்கி, கூட்டுைவு 

வங்கி 

Co-operative Credit Bank = கூட்டுைவு நாணை வங்கி 

Co-operative Credit Society = கூட்டுைவு நாணைெ ்ெங்கம் 

Co-operative Society = கூட்டுைவுெ ்ெங்கம் 

Co-operative Super Market = கூட்டுைவுெ ்சிைப்பங்காடி 

Co-operative Union = கூட்டுைவு ஒன்றிைம் 

Co-ordinating Authority = ஒத்தியெவிக்கும் அதிகாரி 

Co-ownership = கூட்டுரியம நியல 

Copies of Document = ஆவணப் படிகள், ஆவண நகல்கள் 

Copy = படிநகல், நகல் 

Copy Application = நகல் விண்ணப்பம் 

Copy Application Register = நகல் விண்ணப்பப் பதிமவடு 

Copy Superintendent = நகல் கண்காணிப்பாளர் 

Copying Fees = நகல் கட்டணம் 

Copyist = நகலர் 

Copy Right = பதிப்புரியம 

Corporate Body = கூட்டாண்யம அயமப்பு 

Corporate Respondibility = கூட்டாண்யமப் சபாறுப்பு 

Corporation = மாநகராட்சி, மாநகராட்சி மன்ைம், கழகம் 



Corporation of Chennai = சென்யன மாநகராட்சி 

Corporation Tax = மாநகராட்சி வரி 

Corps = பயடப் பிரிவு, தனிப் பணிக்குழு 

Corrected Copy = திருத்திை படி 

Correlation Statement = ஒப்புயம சதாடர்பு விவரப் பட்டிைல் 

Correspondent Course = அஞ்ெல் வழிக் கல்வி 

Corresponding Period = ஒத்தியெவான காலம் 

Corresponding Post = ஒத்த பணியிடம் 

Cost Accountant = வியல மதிப்பீட்டுக் கணக்கர் 

Cost Analysis = செலவுப் பகுப்பாை்வு 

Cost of Maintenance = மபணுயகெ ்செலவு 

Cost of Production = – உை்பத்திெ ்செலவு, ஆக்கெ ்செலவு 

Cost Price = அடக்க வியல, சகாள் வியல 

Co-tenant = உடன் குடியிருப்பவர், உடன் குத்தயகைாளர், ெக 

குத்தயகைாளர் 

Cottage Industry = குடியெத் சதாழில் 

Cotton Waste = கழிவுப் பஞ்சு, பஞ்சுக் கழிவு 

Counciller = மன்ை உறுப்பினர் 

Council of Ministers = அயமெெ்ரயவ 

Council of States = மாநிலங்கள் அயவ 

Council Rules = மன்ை விதிகள் 

Counter Affidavit = எதிர் ஆயணயுறுதி ஆவணம் 

Counter Claim = எதிர் மகாருரிக்யக 

Counterfeit Note = கள்ளத்தாள் நாணைம் 



Counterfoil = அடிெச்ீட்டு, மறுபாதி 

Countermand = எதிரான ஆயண 

Counter part = ஒத்த பகுதி, ஒத்த நியலயினர் 

Counter petition = எதிர் மனு 

Counter Petitioner = எதிர் மனுெ ்செை்பவர் 

Counter-Sign Counter Signature = மமல் ஒப்பமிடு, மமல் ஒப்பம் 

Countersigning Officer = மமசலாப்பமிடும் அலுவலர் 

Country Liquor = நாட்டுெ ்ொராைம், பட்யடெ ்ொராைம் 

Coupon = யகெ ்சீட்டு, அயடைாளெ ்சீட்டு 

Course = படிப்புப் பிரிவு, செல்வழி 

Courtesy Call = வணக்கக் காணல், வழக்கக் காணல், 

வழக்கமான ெந்திப்பு 

Covenant = வயரசமாழி, உடன்பாடு 

Covering letter = மமல் கடிதம், இயணப்புக் கடிதம் 

Craft Instructor = யகத்திைத் சதாழில் பயிை்றுநர் 

Craftsman = யகவியனஞர் 

Crane = சுயம தூக்கு சபாறி 

Crane Fees = சுயம தூக்கு சபாறிக் கட்டணம் 

Crash Programme = மிகு வியரவுத் திட்டம் 

Creche = குழந்யதைர் காப்பகம், குழந்யதகள் காப்பகம் 

Credentials = அறிமுக ஆவணம் 

Credit Head = வரவு யவக்கும் தயலப்பு 

Credit Note = வரவுெ ்சீட்டு, வரவுக் குறிப்பு 

Credit Sale = கடன் விை்பயன 



Credit Side = வரவுப் பக்கம், பரவு நியல 

Creeche Attendants = குழந்யதகள் காப்பகப் பணிைாட்கள் 

Crematic Ground = சுடுகாடு 

Crematorium = சுடயல 

Crime Detection = குை்ைத் துப்பறிதல் 

Crime Statistics = குை்ைப் புள்ளி விவரங்கள் 

Criminal Breach of Trust = குை்ைவிைல் புயடை நம்பிக்யக மமாெடி, 

குை்ைமுறு நம்பிக்யக மமாெடி 

Criminal Case = குை்ைவிைல் வழக்கு 

Criminal Complaint = குை்ைவிைல் குயைபாடு, குை்ைப்புகார் 

Criminal Investigation = குை்ைவிைல் புலனாை்வு, குை்ைப்புலன் 

விொரயண 

Criminal Jurisdiction = குை்ைவிைல் ஆட்சி எல்யல, குை்ைவிைல் 

அதிகார வரம்பு 

Crop Insurance = பயிர் ஈட்டுறுதி 

Crossed Cheque = குறுக்குக் மகாடிட்ட காமொயல 

Cross Reference = சதாடர்புக் குறிப்பு 

Crown grant = அரசு மானிைம் 

Cruelty to wild animals = வன விலங்குகளுக்கு ஊறு செை்தல் 

Cryptic Remark = மயைபுதிரான குறிப்புயர 

Cupboard = நியல அடுக்கு 

Curative Medicine = மநாை் தீர் மருந்து, மநாை் தணிக்கும் 

மருந்து 

Curator = காப்பாட்சிைர் 



Assistant Curator = உதவி காப்பாட்சிைர் Curb = அடக்கு, தயட 

செை் 

Curfew Order = ஊரடங்கு ஆயண, ஊரடங்கு உத்தரவு 

Current Account = நடப்புக் கணக்கு 

Current duties = நடப்பு அலுவல்கள் 

Current File = நடப்புக் மகாப்பு 

Curriculam = பாடத் திட்டம் 

Curricular Activities = பாடத் திட்டம் ொர்ந்த செைல்கள் 

Custodian = காப்பாளர் 

Custodian of enemy property = பயகவர் சொத்துக்காப்பாளர் 

Custody of Document = ஆவணக் காப்புப் சபாறுப்பு 

Customary Law = வழக்கெ ்ெட்டம் 

Customer = வாடிக்யகக்காரர், வாங்குபவர் 

Customs Duty = சுங்கத் தீர்யவ 

Cycle Rickshaw = மூவுருளி மிதிவண்டி, மூன்று ெக்கர 

மிதிவண்டி 

Cycle Stand = மிதிவண்டி நிறுத்துமிடம் 

Cycle tube = மிதிவண்டி உருளி காை்றுக்குழல் 

Cyclostyle = படிசபருக்கி 

Cylinder = நீள் உருயள, வட்டுரு 

[D] 

Daily = நாள்மதாறும், நாளிதழ் 

Daily Allowance = நாள்படி 

Daily average wage = ெராெரி நாள் கூலி 



Daily Collections = நாள் திரட்சி, நாள் தண்டல் 

Dairy, Dairy farm = பாை்பண்யண, பால்பண்யண 

Dairy farming = பாை்பண்யணத் சதாழில், பால் பண்யணத் 

சதாழில் 

Dais = Dataமமயட, அரங்கம் 

Dam = அயண 

Damages = இழப்பீடு 

Dangerous Lunacy = மகடுபைக்கும் மனமநாை் 

Dangerous weapon = மகடுபைக்கும் ஆயுதம் 

Data = அடிப்பயட விவரம், விவரக் குறிப்பு, தரவு தகவல் 

Data – Area = தகவல் பகுதி 

Data Processing Centre (D.P. Code No.) = விவர வயகப்பாட்டு 

நியலைம் 

Data Processing Code No = விவர வயகப்பாட்டுக் குறியீட்சடண் 

Dated = நாளிட்ட, மததியிட்ட 

Date of coming into force = நயடமுயைக்கு வரும் நாள் 

Date of expiry = காலக்கழிவுக்குரிை நாள், முடிவுறு நாள் 

Date of issue = அனுப்பிை நாள், பிைப்பிக்கப்பட்ட நாள் 

சவளியிட்ட நாள், வழங்கிை நாள் 

Date of renewal = புதுப்பித்தலுக்குரிை நாள் 

Date of return = திரும்பிை நாள், திரும்பக் சகாடுப்பதை்குரிை 

நாள் 

Date stamp = நாள் முத்தியர 

Date book = நாமளாடு 



Day scholar = விடுதியில் தங்காது பயிலும் மாணவர், சவளி 

மாணவர் 

Dealer = வணிகர் 

Deal with the petition = மனுமீது நடவடிக்யக எடு 

Dean = (கல்வி நியலைம்) முதல்வர், புலத் தயலவர் 

Dearness allowance = அகவியலப்படி 

Death-cum-RetirementGratuity (D, C.R.G) = இைப்பு – ஓை்வுப் 

பணிக்சகாயட 

Death Duty = இைப்பு வரி 

Debar = விலக்கி யவ, உரியம தடு 

Debate = விவாதம், பட்டிமன்ைம், சொை்மபார், விவாதம் செை், 

சொை்மபாரிடு 

Debenture = கடனட்டு ஆவணம் 

Debit and credit entries = பை்று வரவுப் பதிவுகள் 

Debit Head = செலவுத் தயலப்பு, பை்றுத் தயலப்பு 

Debit note = பை்றுக் குறிப்பு 

Debit side = செலவுப் பக்கம் 

Debtor = கடனாளி, கடன்பட்டவர், கடன் வாங்குபவர் 

Decency and Decorum of Office = அனுவலக நை்பாங்கும் 

சீசராழுங்கும் 

Decennium disposal (D.Dis.) = பத்தாண்டு முடிவு (ப.மு.) 

Decentralization = பரவல், பன்முகப்படுத்தல் 

Declaratory Judgement = (உரியம) விளம்பு வயகத் தீர்ப்பு 

Decorder = குறிமுயை நீக்கி 



Defaulter's Register = தவயண தவறிைவர் பதிமவடு, குயைக் 

குறிப்மபடு 

Defective charge = குயைபாடுயடை குை்ைெெ்ாட்டு 

Defective report = குயைபாடுயடை அறிக்யக 

Defence = எதிர்வாதம், எதிர்வழக்குயர, மறுப்புயர, 

பாதுகாப்பு 

Defence force = பாதுகாப்புப் பயட, ஏமப் பயட 

Defence of India Act = இந்திைப் பாதுகாப்புெ ்ெட்டம் 

Defence Services Personnel = பாதுகாப்புப் பயடயினர் 

Defraud = ஏமாை்று, மமாெடி செை் 

Degree = பாயக, படிநியல, பட்டம் 

Dejure = உரியமப்படி, ெட்டப்படி 

Delegate = ஆயணப் மபராள், மபராளர், ஒப்பயட 

Delegation = உரியமப் மபராளர ்குழு, ஒப்பயடப்பு 

Delivery Order = ஒப்பயடப்பு ஆயண 

Delivery of Possession = உயடயம ஒப்பயடப்பு, துை்ப்புரியம 

அளித்தல் 

Delivery pipe = சவளிமைை்று குழாை் 

Demand draft = மகட்புக் காமொயல 

Demand notice = மகட்புத்சதாயக அறிவிப்பு 

Demarcation stone = எல்யல வயரையைக் கல் 

Demi-official correspondence = மநர்முகக் கடிதப் மபாக்குவரவு 

Demi - Official letter = மநர்முகக் கடிதம் 

Demi-Official Reminder = மநர்முக நியனவூட்டு 

Democracy = மக்கள் ஆட்சி, ெனநாைகம், குடிைரசு 



Demonstrator = செை்முயை விளக்குநர் 

Denomination = வயகப்சபைர், இனம், மதப்பிரிவு 

Denotified Communities = குை்ைமரபினர் பட்டிைலிலிருந்து 

நீக்கப்பட்ட இனத்தவர் 

Denotified Tribes = சீர்மரபினர் 

Department = துயை 

Departmental audit = துயைத் தணிக்யக 

Departmental estimate = துயை மதிப்பீடு 

Departmental expenditure = துயை செலவு 

Departmental proceedings = துயை நடவடிக்யககள் 

Departmental publications = துயை சவளியீடுகள் 

Departmental receipts = துயை வரவினங்கள், துயை வரவுகள் 

Departmental revenues = துயை வருவாை் 

Departmental test = துயைத் மதர்வு 

Departmental Unit = துயைப் பிரிவு 

Departmental manual = துயை நயடமுயை நூல் 

Deposit = யவப்புத் சதாயக, யவப்பீடு 

Deposit and remittance heads = யவப்பு செலுத்துத் சதாயகத் 

தயலப்புகள் 

Depositor = சதாயக செலுத்துபவர், கணக்குயடயமைர் 

Depreciation Reserve fund = மதை்மான நிதி 

Depressed classes = மதை்மானக் காப்பு நிதி 

Deputation = மாை்றுப்பணிக்கு அனுப்பி யவக்கப்படுதல் 



Deputation Allowance = மபராண்யமக் குழு, மவை்றுப் 

பணிக்கனுப்புதல் 

Deputating for training = மவை்றுப் பணிப்படி, பயிை்சிக்கு 

அனுப்புதல் 

Deputy = துயண 

Deputy Officer = துயண அலுவலர் 

Deputy Chairman = துயணத் தயலவர் 

Deserter = சபாறுப்யப விட்மடாடுபவர், யகவிடுபவர் 

Designation = பதவிப் சபைர் 

Desk Top Publishing (DTP) = மமயெப் பதிவு சவளியீடு 

Despatch = அனுப்புயக 

Despatch by local delivery = உள்ளூர் அஞ்ெல் ஒப்பயடப்பு 

Despatch by post = அஞ்ெல் வழி அனுப்புயக 

Despatch by special Messenger = தனி ஆள் வாயிலாக 

அனுப்புயக 

Despatch Register = அனுப்புயகப் பதிமவடு 

Despatcher = அனுப்புயகப் பணிைாளர் 

Despatching Clerk = அனுப்புயக எழுத்தர் 

Destruction of Records = பதிவுருக்கயள அழித்தல் 

Destruction of Registers = பதிமவடுகயள அழித்தல் 

Detailed arrear list = விரிவான நிலுயவப் பட்டிைல், விரிவான 

பாக்கிப் பட்டிைல் 

Detailed bill = விவரப் பட்டி 

Detailed heads of account = விரிவான கணக்குத் தயலப்புகள் 



Detailed plans and estimates = விரிவான அயமப்புப்படங்களும் 

மதிப்பீடுகளும் 

Detailed Review = விரிவான ஆை்வு 

Detention Order = காப்பில் யவப்பு ஆயண, காவல் யவப்பு 

ஆயண 

Detenu = தடுப்புக் காவல் யகதி 

Deterrent Punishment = அெச்ுறுத்துத் தண்டயன, சகாடுந் 

தண்டயன 

Devaswom fund = ஆலை ஆட்சி நிதி, மதவஸ்தான நிதி 

Development Assistant = வளரெ்ச்ித் திட்ட உதவிைாளர் 

Development Overseer = வளரெ்ச்ித் திட்டப் பார்யவைாளர் 

Devolution of power = அதிகாரப் சபாறுப்புரியம ஒப்பயடப்பு 

Devotion of duty = கடயமைார்வப் பை்று, கடயம ஈடுபாடு 

Diagram = விளக்க வயரபடம் 

Diamond jubilee = யவர விழா, அறுபதாம் ஆண்டு நியைவு 

விழா 

Dairy = நாள்குறிப்பு 

Dictation = சொல்வசதழுதுதல், கட்டயளயிடுதல் 

Dictionary = அகராதி, சொை்களஞ்சிைம், அகரமுதலி 

Diesel engine = டீெல் சபாறி, எண்சணை்ப் சபாறி 

Digest = செரிமானம் செை், சுருக்கத் சதாகுப்பு, மனதிை் சகாள் 

Digit = இலக்கம் 

Digital = இலக்கமுயை 

Diglot Register = இருசமாழிப் பதிமவடு 

Dignitary = உைர் பதவிைாளர் 



Dignity = கண்ணிைம், மதிப்பு, சபருந்தன்யம 

Dilemma = இரண்டக நியல, இருதயலக் சகாள்ளி எறும்பு 

நியல 

Dining room = உண் அயை, உணவு அயை 

Diploma = பட்டைம் 

Diploma course = பட்டைப் படிப்பு 

Diplomacy = சூழ்ெச்ித்திை நைம், செைலாண்யமத் திைம் 

Diplomat = தூதர் 

Diplomatic corps = தூதர் குழு 

Diplomatic representation = விரகர் ொர்பான்யம, தூதுக்குழு 

பிரதிநிதித்துவம் 

Diplomatic representative = விரகர் ொர்பாளர், தூது பிரதிநிதி 

Direct evidence = மநர்முகெ ்ொன்று, மநரியடைான ொட்சி, 

மநரடி ொட்சி 

Direction = கட்டயள, தியெ, இைக்குதல் 

Direct recruitment = மநரடி ஆசளடுப்பு 

Direct Tax = மநர்முக ஆசளடுப்பு 

Directive principles of the constitution = அரசிைலயமப்புெ ்ெட்ட 

வழிகாட்டும் மகாட்பாடுகள் 

Director = இைக்குநர், செைலாட்சிக் குழு உறுப்பினர் 

Director of Archives = ஆவணக் காப்பக இைக்குநர் 

Directorate = இைக்ககம் 

Directive principles = வழிகாட்டும் மகாட்பாடுகள் 

Directory = தகவல் சதாகுதி, விவரத் திரட்டு 

Disability leave = இைலாயம விடுப்பு, ஊன விடுப்பு 



Director of Archaeology = சதால்சபாருளிைல் துயை இைக்குநர் 

Director of Harijan Welfare = அரிென நல இைக்குநர் 

Director of Museum = அருடகாட்சிைக இைக்குநர் 

Director of Town Planning = நகரயமப்பு இைக்குநர் 

Disbursing Officer = பணம் வழங்கும் அலுவலர் 

Discharge Certificate = விடுவிப்புெ ்ொன்றிதழ் 

Discharged soldiers = பயடப் பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட 

பயடவீரரக்ள் 

Disciplinary action = ஒழுங்கு நடவடிக்யக 

Disciplinary cases = ஒழுங்கு நடவடிக்யக இனங்கள், ஒழுங்கு 

நடவடிக்யக நிகழ்வுகள் 

Disciplinary proceedings = ஒழுங்குமுயை நடவடிக்யககள் 

Discretion = விருப்புரியம 

Discretionary functions = விருப்புரியமப் பணிகள் 

Discretionary Grant = விருப்புரியம மானிைம் 

Discretionary Power = விருப்புரியம அதிகாரம் 

Discussion = கலந்துயரைாடல், கலந்தாை்வு 

Dismissal from service = பணிைைவு, பணி நீக்கம் 

Dismissed Officer = விலக்கப்பட்ட அலுவலர் 

Dismissal of suit = வழக்குத் தள்ளுபடி 

Disorderly conduct = முயைைை்ை நடத்யத 

Dispensary = மருந்தகம் 

Dispense with = விட்சடாழி 

Display Board = காட்சிப் பலயக 



Disposal index register = முடிப்பு அட்டவயணப் பதிமவடு 

Disposal number = முடிப்சபண் 

Disposal number system = முடிப்சபண் முயை 

Dispossession = உயடயம பறித்தல் 

Disqualification = தகுதியின்யம 

Dissenting judgement = மாறுபட்ட தீர்ப்பு 

Dissolution = கயலத்தல் 

Distillery = வடிொயல, வடிப்பகம் 

Distorted facts = திரித்துக் கூைப்பட்ட செை்திகள் 

Distraint fees = யகப்பை்றுயகக்கட்டணம் 

Distress signal = இடுக்கண் அறிவிப்புக் குறிப்பு 

Distress warrant = உயடயம பை்றுயகைாயண 

Distribution list = பகிர்வுப் பட்டிைல் 

Distribution list of work = பணிப் பகிர்வுப் பட்டிைல் 

Distribution of revenue = வருவாை்ப் பகிர்வு 

Distribution Register = பகிர்வுப் பதிமவடு 

Distribution System = பகிர்வு முயை 

District = மாவட்டம் 

District Administration = மாவட்ட ஆட்சி, மாவட்ட நிர்வாகம் 

District Board = மாவட்டக் கழகம் 

District Boundary = மாவட்ட எல்யல 

District Central Library = மாவட்ட யமை நூலகம் 

District Collector = மாவட்ட ஆட்சிைர் 



District Development Council = மாவட்ட வளரெ்ச்ி மன்ைம், மாவட்ட 

வளரெ்ச்ிக் கழகம் 

District Gazette – மாவட்ட அரசிதழ் 

District Gazetteer = மாவட்ட விவரெ ்சுவடி 

District Headquarters Hospital = மாவட்டத் தயலயம 

மருத்துவமயன 

District soliders Committee = மாவட்டப் பயட வீரரக்ள் நலக் குழு 

District Touring Map = மாவட்டப் பைண நிலப்படம் 

District Welfare Officer = மாவட்ட நல அலுவலர் 

Ditto = மமை்படி 

Dividend = ஆதாைப் பங்கு, ஊதிைப் பங்கு, பங்கு வீதம் 

Division = மகாட்டம், வகுத்தல், வாக்சகடுப்பிை்காகப் பிரித்தல் 

Divisional Accountant = மகாட்டக் கணக்காளர் 

Divisional Engineer = மகாட்டப் சபாறிைாளர் 

Divisional Panchayat Officer = மகாட்ட ஊராட்சி அலுவலர் 

Docket Sheet = சுருக்கக் குறிப்பு, புைத்தாள், உயைத்தாள் 

Doctor = மருத்துவர், முயனவர், பண்டாரகர் 

Doctrine = மகாட்பாடு 

Document = ஆவணம் 

Documentary Evidence = ஆவணெ ்ொன்று, எழுத்துெ ்ொன்று, 

வயரசமாழிெ ்ொன்று 

D.O.Letter = மநர்முகக் கடிதம் (மந.மு.க.) 

Domestic Economy = மயனப் சபாருளிைல் 

Domestic Hygiene = மயன நல இைல், குடும்ப நல இைல் 



Domicile = உயைவிடம், குடியிருப்புரியம 

Donee = சகாயடசபறுபவர், சகாயட சபறுமவார், பரிசிலர் 

Donor = சகாயடைாளி, சகாயட சகாடுப்பவர் 

Dossier = மந்தணக் மகாப்பு, இரகசிைக் மகாப்பு 

Dot matrix = புள்ள அணி 

Double Bracket = இரட்யட அயடப்புக் குறி, இரட்யடப் பியைக் 

குறி 

Double payment = இருமுயைக் சகாடுப்பு 

Double taxation = இருமுயை வரிவிதிப்பு, இரட்யட வரிவிதிப்பு 

Dowry = சீதனம், சபண்வழிெ ்சீர், வரதட்ெயண 

Draft = வயரபு 

Draft Amendment = திருத்தத்திை்கான வயரவு, 

வயரவுத்திருத்தம் 

Draft Bill = வயரவுெ ்ெட்டம் 

Draft Declaration = வயரவு அறிவிப்பு 

Drafting capacity = வயரசவழுதும் திையம, வயரவுத் திையம 

Draft letter = வயரவு கடிதம் 

Draft notification = வயரவு அறிக்யக 

Draft order = வயரவு ஆயண 

Draft put up for approval = ஏை்புக்காக வயரவு யவக்கப்படுகிைது 

Draft rule = வயரவு விதி 

Drainage = வடிகால் அயமப்பு, வடிகால் வெதி, வடிமானம் 

Drainage channel = வடிகால் 

Drainage pipe = வடிகால் குழாை் 



Drain covering = வடிகால் மூடி 

Drainage scheme = வடிகால் திட்டம் 

Dramatic performance = நாடக நிகழ்ெச்ி 

Drawee = காமொயலக்குரிை சபைரினர் 

Drawer = பணம் எடுப்பவர், காமொயல சபை்று அனுப்புபவர் 

Drawing Instructor = வயரபட ஆசிரிைர் 

Drawing Officer = பணம் எடுக்கும் அலுவலர் 

Drilling Machine = துயளயிடும் சபாறி 

Driving licence = ஓட்டுரிமம், ஓட்டுநர் உரிமம் 

Drop further action = மமல் நடவடிக்யகயைக் யகவிடு 

Due by = வரமவண்டிைது 

Due Date = உரிை நாள் 

Due process of law = தக்க ெட்டமுயை, தக்க ெட்டவழி முயை 

Due to = காரணமாக, வியளவாக, சகாடுக்க மவண்டிைது 

Duffador = தமபதார், தயலயமெ ்மெவகர் 

Dummy Parade = பாொங்கு அணிவகுப்பு 

Dummy slip = மாை்றுெ ்சீட்டு, அயடைாளெ ்சீட்டு 

Dumping depot = குப்யபக் கிடங்கு 

Duplicate = இரட்டிப்பான படி, இரண்டாம்படி 

Duplicate licence = உரிம இரண்டாம் படி, உரிமத்தினுயடை படி, 

மை்சைாரு உரிமம் 

Duplicating paper = படி சபருக்கு தாள் 

Duplicator = படி சபருக்கி 

Dust bin = குப்யபக் கூயட, குப்யபத் சதாட்டி 



Dust proof = தூசி புகா, தூசி புகாத 

Duty = கடயம, அலுவல், தீர்யவ, சுங்க வரி 

Duties imposed = விதிக்கப்பட்ட கடயம, விதிக்கப்பட்ட தீர்யவ 

Duty allowance = அலுவல் படி, பணிப்படி 

Duty chart = அலுவல் அட்டவயண 

Duty free = தீர்யவயில்லா 

Dynamo = மின் ஆக்கப்சபாறி 

Dynasty = அரெ மரபு 

[E] 

E-mail = மின் அஞ்ெல் 

Earned Leave = ஈட்டிை விடுப்பு 

Earnest Money = சபாறுப்புறுதிப் பணம் 

Earnest Money Deposit = பியண யவப்புத் சதாயக 

Earning Member = சபாருள் ஈட்டுபவர் 

Ecology = (உயிரின வாழ்க்யக) சூழலிைல் 

Economic Advisor = சபாருளிைல் அறிவுயரைாளர் 

Economy Label = முகவரிெ ்சீட்டு 

Editing = பதிப்பித்தல், திருத்தி அயமத்தல், சதாகுத்தயமத்தல் 

Editor = பதிப்பாசிரிைர், இதழாசிரிைர் 

Editorial = தயலைங்கம் 

Education = கல்வி 

Educational Officer = கல்வி அலுவலர் 

Educational Trust = கல்விப் சபாறுப்பாட்சிக் குழுமம் 



Election = மதரத்ல் 

Election Commission of India = இந்திைத் மதரத்ல் ஆயணைம் 

Election petition = மதரத்ல் வழக்கு மனு 

Election Tribunal = மதரத்ல் தீர்ப்பாைம் 

Elector = மதர்ந்சதடுப்பவர், வாக்காளர் 

Electoral Laws = மதரத்ல் ெட்டங்கள் 

Electoral Registration Officer = மதரத்ல் பதிவு அலுவலர் 

Electoral Right = மதரத்லுக்குரிை உரியம, வாக்காளருக்குரிை 

உரியம 

Electoral Roll = வாக்காளர் பட்டிைல் 

Electorate = வாக்காளர் சதாகுதி, மதரத்ல் சதாகுதி 

Electrial lift = மின் தூக்கி 

Electric Grid = மின் இயணத் சதாகுதி 

Electric Heater = மின் சவப்பமூட்டி, மின்னடுப்பு 

Electrician = மின்வியனஞர் 

Electric Installation = மின் அயமப்பு 

Electricity = மின்னாை்ைல், மின்ெக்தி 

Electricity Board = மின் வாரிைம் 

Electric Light = மின் விளக்கு 

Electric Meter = மின் அளவி 

Electric Motor and Pump-Set = மின்னிைக்கப் சபாறியும் 

இயைப்பியும் 

Electric Plant = மின் ஆக்க இைந்திரத் சதாகுதி 

Electric Plug = மின் செருகி 



Electric Shock = மின் அதிரெ்ச்ி 

Electric Stove = மின் அடுப்பு 

Electric Train = மின் இருப்பூர்தி, மின்ொர இரயில் 

Electrical Draftsman = மின் வயரவாளர் 

Electrical Inspector = மின் ஆை்வாளர் 

Electrification = மின் வெதி செை்தல் 

Electrocution = மின்பாை்வு இைப்பு, மின்ொரம் தாக்கி இைத்தல் 

Electrocution Chamber = மின்பாை்வு இைப்பயை 

Electronics = மின்னணுவிைல் 

Element = தனிமம், தனிப்சபாருள், மூலப்சபாருள் 

Elementary Education = சதாடக்கக் கல்வி 

Elementary School = சதாடக்கப் பள்ளி 

Eligible for Public Service = அரசுப் பணிக்குத் தகுதியுயடை 

Eligible for University Course = பல்கயலக் கழகப் படிப்பிை்குத் 

தகுதியுயடை 

Embassy = தூதரகம், தூதுக் குழு 

Embedded Chest = பதிக்கப்பட்ட சபட்டகம் 

Emblem = தனிக் குறி, சின்னம் 

Emergency cases (Medical) = உடனடிக் கவனிப்புக்குரிை 

மநாைாளர் 

Emergency Committee = சநருக்கடி நியலக் குழு 

Emergent Petition = அவெரத் தன்யம மனு 

Emigrant = குடிசபைர்ந்த, குடிசபைர்ந்தவர் 

Emissary = தூதுெ ்செை்திைாளர் 



Employee = மவயலைாள், மவயலயில் உள்ளவர், சதாழிலாளி 

Employees Provident Fund = சதாழிலாளர் வருங்கால யவப்பு 

நிதி 

Employees State Insurance Corporation (ESI) = சதாழிலாளர் 

ஈட்டுறுதிக் கழகம் 

Employer = மவயலக் சகாடுப்பவர், அமரத்்துநர், 

பணிைாண்யமைர் 

Employer's Liability = மவயலயில் அமரத்்துநர் கடப்பாடு, 

பணிைாண்யமைரின் சபாறுப்பு 

Employment = மவயல, சதாழில், பைன்படுத்துதல் 

Employment Advisory Committee = மவயலவாை்ப்பு அறிவுயரக் 

குழு 

Employment and Unemployment = மவயலயும் 

மவயலயின்யமயும் 

Employment Exchange = மவயல வாை்ப்பகம் 

Employment Guidance Bureau = மவயல வாை்ப்புத் 

தகவலளிப்பகம் 

Enclose = இயண, உள்ளடக்கு 

Encroachment = எல்யல மீறுயக, வரம்பு கடப்பு 

Encumbrance Certificate = வில்லங்கெ ்ொன்றிதழ் 

Encyclopaedia = கயலக் களஞ்சிைம் 

Endorsement = மமை்குறிப்பு, மமல் எழுத்து, ஏை்பியெவு 

Endowment = அைக்கட்டயள 

Endowment for prize = பரிசுக்கான அைக்கட்டயள 

Endowment for Scholarship = படிப்புதவித் சதாயகக்கான 

அைக்கட்டயள 



Endowment Fund = அைக்கட்டயள நிதி 

Endowment Insurance = காலவயர ஈட்டுறுதி 

Endowment Lectures = அைக்கட்டயளெ ்சொை்சபாழிவுகள் 

Enfacement slip = முகப்புெ ்சீட்டு 

Enfranchisement = வாக்குரியம அளித்தல், தன்னுரியம 

அளித்தல் 

Engine = சபாறி 

Engineer = சபாறிைாளர் 

Engineering College = சபாறியிைை் கல்லூரி 

Engineering Officer = சபாறிைாளர் சதாடர்பு அலுவலர் 

Engineering Section = சபாறியிைை் பிரிவு 

Engineering Supervisor . = சபாறியிைல் மமை்பார்யவைாளர் 

Enhancement of Sentence = தண்டயனயை உைரத்்துதல் 

Enquiry = விொரயண, தகவல் அறிதல், உொவுதல் 

Enquiry Counter = தகவல் அறியுமிடம், தகவல் அளிப்பிடம் 

Enrolment = பட்டிைலில் மெரக்்கப்படுதல் 

Entertainment = மகளிக்யக, சபாழுதுமபாக்கு, விருந்தளிப்பு 

Entertainment and Amusement = மகளிக்யகயும் மவடிக்யகயும் 

Entertainment Tax = மகளிக்யக வரி 

Entomologist = பூெச்ியிலர் 

Entomology = பூெச்ியிைல் 

Entrance Examination = நுயழவுத் மதர்வு 

Entrance Ticket = நுயழவுெ ்சீட்டு 

Entries for Good Services = நை்பணிப் பதிவுகள் 



Entrusting of fund = நிதி ஒப்பயடப்பு 

Entry of Foreigners = அைல் நாட்டார் உட்புகுதல் 

Enumeration = கணக்சகடுப்பு 

Enumeration Form = கணக்சகடுப்புப் படிவம் 

Enumerator = கணக்சகடுப்பவர் 

Envelope = உயை 

Environment = சுை்றுப்புைம், சூழல் 

Envoy = தூதர் 

Epigraphist = கல்சவட்டு ஆை்வாளர் 

Epigraphical Attender = கல்சவட்டுப் பணிைாள் 

Equal instalment = ெம தவயண 

Equipment = தளவாடம் 

Equipment Grant = தளவாட மானிைம் 

Equipment Register = தளவாடப் பதிமவடு 

Errata List = பியழ திருத்தப் பட்டிைல் 

Error Message = பியழெச்ுட்டும் செை்தி 

Essentiality Certificate = இன்றிையமைாெ ்ொன்றிதழ் 

Essential Services = இன்றிையமைாப் பணிகள் 

Essential Supplies = இன்றிையமைாப் சபாருள்கள் 

Establishment charges = பணிைாளர் சதாகுதிெ ்செலவினம் 

Estate = உயடயம, மதாட்டம் 

Estate Duty = இைப்பு வரி 

Estate Manager = ெமீன் சொத்து மமலாளர் 



Estimate = மதிப்பீடு 

Estimated Expenditure = மதிப்பிட்ட செலவினம் 

Ethics = ஒழுக்கவிைல் 

Ethnography = மக்கள் இன அயமப்பிைல் 

Ethnology = மக்கள் இன விளக்க நூல் 

Evacuee Property = சவளிமைை்ைப்பட்டவர் சொத்து 

Evasion of Tax = வரி ஏை்ப்பு 

Eviction = சவளிமைை்ைல் 

Examination = மதர்வு, ஆராை்வு 

Examination Centre = மதர்வு யமைம் 

Examination Fees = மதர்வு கட்டணம் 

Examination in Chief = முதல் விொரயண 

Examiner = மதர்வாளர், ஆராை்வாளர் 

Examining Fees = ஆராை்வுக் கட்டணம் 

Excavationist = அகழ்வாை்வாளர் 

Exception = புைநயட, விதிவிலக்கு 

Excess Expenditure = மியகெ ்செலவு 

Excess Payment = மியகக் சகாடுப்பு 

Excess Profits Tax (E.P.T.) ' = மியக ஊதிை வரி 

Exchange = பரிமாை்ைம், மாறு 

Exchange Compensation Allowance = பரிமாை்ை ஈட்டுப்படி, 

மாை்றி சகாள்ளத்தக்க ஈட்டுப்படி 

Exchange Deed = பரிமாை்ை ஒப்பாவணம், பரிவரத்்தயனப் 

பத்திரம் 



Exchange Reminder = மறுசமாழியுடன் மீள் நியனவூட்டு 

Excise = உள்நாட்டுப்சபாருள் வரி, ஆைத்துயை 

Excise Administration = ஆைத்துயை ஆட்சி, ஆைத்துயை 

நிர்வாகம் 

Excise Commissioner = ஆைத்துயை ஆயணைம் 

Excise Committee = ஆைத்துயை குழு 

Excise Duty = ஆைத் தீர்யவ 

Excise Manual = ஆைத்துயை நயடமுயை நூல் 

Ex-convict = முன்னால் தீர்ப்புக் குை்ைவாளி 

Executant = எழுதிக் சகாடுத்தவர் நியைமவை்றுநர் 

Execution of Agreement = உடன்படிக்யக நியைமவை்ைல் 

Execution of Document = ஆவணம் எழுதிக் சகாடுத்தல் 

Execution Petition = நியைமவை்ைம் மகாரும் மனு 

Execution Proceedings = நியைமவை்று நடவடிக்யககள் 

Executive and Judiciary = செைலாட்சித் துயையும் 

நீதித்துயையும் 

Executive Authority = செைலாட்சி அதிகாரி, செைலாட்சி 

ஆயணக்குழு, செைல் அதிகாரம் 

Executive Committee = செைை்குழு 

Executive Councils = செைல்மன்ைம், செைலாட்சி மன்ைம் 

Executive Instructions = செைலாண்யம அறிவுயரகள் 

Executive Staff = செைலாண் பணிைாளர், செைலாட்சித்துயை 

பணிைாளர் 

Exemption = விலக்களிப்பு, விதி விலக்கு 

Exercise = பயிை்சி 



Exgratia payment = கருயணத் சதாயகைளிப்பு 

Exhibition = சபாருட்காட்சி 

Ex-Officio = அலுவல் வழி, பதவி வழி 

Ex-Officio Member = அலுவல்வழி உறுப்பினர், பதவிவழி 

உறுப்பினர் 

Ex-Officio President = அலுவல்வழித் தயலவர், பதவிவழித் 

தயலவர் 

Expeditiously = வியரவார்ந்த தன்யம 

Expel = சவளிமைை்று, நாடுகடத்து 

Expenditure Statement = செலவின விவர அறிக்யக 

Expense = செலவு, செலவுத் சதாயக 

Experience = அனுபவம், பட்டறிவு 

Expert = வல்லுநர் 

Explanation = விளக்கம் 

Explanatory Note = விளக்கக் குறிப்பு 

Export Duty = ஏை்றுமதி தீர்யவ, ஏை்றுமதி வரி 

Export - Import Trade = ஏை்றுமதி இைக்குமதி வணிகம் 

Express Bus = வியரவுப் மபருந்து 

Express Memo = வியரவுக் குறிப்பாயண 

Express Telegram = வியரவுத் தந்தி 

Express Train = வியரவு இருப்பூர்தி, வியரவு இரயில், வியரவுத் 

சதாடர்வண்டி 

Ex-Servicemen = முன்னாள் பயடவீரர் 

Extension Officer for Panchayat = ஊராட்சி விரிவாக்க அலுவலர் 



Extension of Service = பணிநீட்சி, பணி நீட்டிப்பு 

Extension Telephone = கியளத் சதாயலமபசி 

External Affairs = சவளி நடவடிக்யககள் 

Extra Curricular Activities = பாடத்திட்டப் புைெ ்செைல்கள், பாடத் 

திட்டம் ொராெ ்செைல்கள் 

Extradition Warrant = அைல்நாடு புகுந்த குை்ைவாளிப் 

பிடிைாயண 

Extra Judicial = ெட்டமுயைக்குப் புைம்பான 

Extraordinary Gazette = சிைப்பரசிதழ், சிைப்பு அரசிதழ் 

Extraordinary Leave without Allowance = ஊதிைமை்ை விடுப்பு, 

படிகளை்ை மியக விடுப்பு 

Extraordinary Pension = சிைப்பு ஓை்வூதிைம் 

Extraordinary Powers = சிைப்பு அதிகாரங்கள் 

Extra Territorial Jurisdiction = புை நிலவயர ஆட்சி எல்யல 

Eye Hospital = கண் மருத்துவமயன 

[F] 

Facsimile = உருவ மநர்படி 

Facsimile Signature = ஒப்ப உருவ மநர்படி 

Fact in issue = தீர்வுதரு சபாருண்யம, தீர்வுறு சபாருண்யம 

Factories Act = சதாழிை்ொயலகள் ெட்டம் 

Faculty = புலம் 

Fag End of the year = ஆண்டு முடியும் தருவாை் 

Failure of Justice = நீதி தவறுயக 

Failure to Report = அறிவிக்கத் தவறுதல் 



Fair Copy = செவ்யவப் படி 

Fair Copy Register = செவ்யவப் படிப் பதிமவடு 

Fallow = தரிசு நிலம், பயிரிடப்படாத நிலம் 

False claim = தவைான உரியமக் மகாரிக்யக 

False Evidence = சபாை்ெ ்ொன்று, ஆதாரமை்ை ொன்று 

False Personation = ஆள் மாைாட்டம் 

False Weight and Measures = தவைான எயடகளும் அளயவகளும் 

Falsification of Accounts = சபாை்க் கணக்கு எழுதுதல் 

Falsification of Records = சபாை்ப் பதிவுரு அயமத்தல் 

Family Allowane = குடும்பப் படி 

Family Benefit Fund = குடும்பக் காப்பு நிதி 

Family Benefit Scheme = குடும்பக் காப்புத் திட்டம் 

Family Planning = குடும்ப நலத் திட்டம் 

Family Pension = குடும்ப ஓை்வூதிைம் 

Famine Relief = பஞ்ெ இடருதவி 

Famine Relief Programme = பஞ்ெ இடருதவித் திட்டம் 

Farewell Address = வழிைனுப்பு உயர 

Farm Economy = பண்யணப் சபாருளிைல் 

Farm Manager = பண்யண மமலாளர் 

Fasli = வருவாை்த்துயை ஆண்டு 

Fatal Error = முடிவான பியழ 

Fax Machine = சதாயல நகல் இைந்திரம் 

Favourable Orders = ஆதரவான ஆயண 



Federation = இயணைம், கூட்டுப் மபராட்சி, கூட்டாட்சி 

Feeding Charges = தீனிக் கட்டணம், உணவுக் கட்டணம் 

Fee Remission = கட்டணத் தள்ளுபடி 

Fees for stamping = எயட அளவுகள் முத்தியரக் கட்டணம் 

Festival Advance = விழா முன்பணம் 

Field Assistant = களப்பணி உதவிைாளர் 

Field Boundary = புல எல்யல 

Fieldman = களப் பணிைாள், களப்பணிைாளர் 

Field Measurement Book = புல அளயவெ ்ொவடி 

Field Officer = களப்பணி அலுவலர் 

Field Register = புலப் பதிமவடு 

Field Sketch = புல உரு வயரபடம் 

Field Staff = களப்பணி ஊழிைர் 

Field Stone = புல எல்யலக் கல் 

File = மகாப்பு, தாக்கல் செை், மகாத்து யவ 

File Backup = மகாப்புக் காப்பு 

File Directories = மகாப்பு அட்டவயணத் சதாகுப்பு 

File Disposal (F.Dis) = மகாயவ முடிவு (மகா.மு.) 

File Pad = மகாப்பு அட்யட 

File Server = மகாப்புப் பரிமாறி, மகாப்புெ ்ொர்வு செை்பவர் 

File with D.Dis.No. = ப.மு.எண். மகாப்புடன் மெரத்்திடுக் 

Final Bill = இறுதிப் பட்டி 

Final Decree = இறுதித் தீர்ப்பாயண 



Final Modification Statement = இறுதி மாை்ை விவர அறிக்யக 

Final Order = இறுதி ஆயண 

Final Payment = இறுதிக் சகாடுப்பு 

Final withdrawl = இறுதிப் சபறுயக, இறுதிைாகத் திரும்பப் 

சபறுதல் 

Finance Bill = நிதி ெட்டமுன்வயரவு 

Finance Committee = நிதிக் குழு 

Finance Department = நிதித்துயை 

Financial Adjustment = நிதிெ ்ெரிக்கட்டல் 

Financial Agreement = நிதி உடன்பாடு 

Financial Code = நிதி விதித் சதாகுப்பு 

Financial Commission = நிதி ஆயணைம் 

Financial Control = நிதிக் கட்டுப்பாடு 

Financial Corporation = நிதிக் கழகம் 

Financial Emergency = நீதி சநருக்கடி 

Financial Investment Corporation = நிதி முதலீட்டுக் கழகம் 

Financial Irregularity = நிதி முயைக்மகடு 

Financial Outlay = நிதி முதலீடு 

Financial Position = நிதி நியல 

Financial Powers = நிதி அதிகாரங்கள் 

Financial Propriety = நிதித் தகவு, நிதி ஒழுங்குமுயையம 

Financial Statement = நிதிநியல விவர அறிக்யக 

Financial Year = நிதிைாண்டு 



Fine = அபராதம், தண்டம், தண்டப் பணம் மநரத்்திைான 

செப்பமுயடை 

Fine Arts = கவின் கயலகள், நுண் கயலகள் 

Fire accident = தீ விபத்து 

Fire Brigade = தீையணப்புப் பயட 

Fire Engine = தீையணப்பு ஊர்தி 

Fire Extinguisher = தீையணப்பான் 

Fire Insurance = தீ ஈட்டுறுதி 

Fire Proof = தீப் பை்ைாத 

Fire Services = தீையணப்புத் துயை, தீையணப்புப் பணித் 

சதாகுதி 

Firing Order = சுடுவதை்கான ஆயண 

Firm = நிறுமம் 

First Aid Box, First Aid kit = முதல் உதவிப் சபட்டி 

First Aid Centre = முதல் உதவி நியலைம் 

First Charge = முதல் பை்று, முதல் செலவு, முதல் உரியம 

First Copy = முதல் படி, முதல் நகல் 

First Grade Draftsman = முதல்தர வயரவாளர் 

First Offender = முதன்முயைக் குை்ைவாளி 

Fishermen Co-operative Society = மீனவர் கூட்டுைவுெ ்ெங்கம் 

Fishery Rental = மீன் பாசிக் குத்தயக 

Fishery Research = மீன் வள ஆராை்ெச்ி 

Fishery Right, Fishing Right = மீன் பிடி உரியம 

Fish Farm = மீன் பண்யண 



Fish Preservation = மீன் பதனம் 

Fixation of Fair Rent = நிைாை வாடயக அறுதியிடல் 

Fixation of Pay = ெம்பளம் அறுதியிடல் 

Fixed Assets = நியலைான இருப்புகள் 

Fixed Deposit = காலவயர யவப்புத் சதாயக 

Flag hoisting = சகாடிமைை்றுதல் 

Flimsy = அை்ப, உறுதிைை்ை 

Floppy Disk = சநகிழ்வட்டு 

Flush out Latrine = பாை்நீரக்் கழிப்பிடம் 

Fly leaf = குறிெச்ீட்டு, அயடைாளெ ்சீட்டு 

Fly-Over = பல்வழி மமம்பாலம், மமம்பாலம் 

Follow up action = சதாடர் நடவடிக்யக 

Font Style = எழுத்துரு முகப்புப் பணி 

Food Adulteration = உணவுப் சபாருள் கலப்படம், உணவுக் 

கலப்படம் 

Food and Agricultural Organisation = உணவு – மவளாண் 

நிறுவனம் 

Food Control = உணவுக் கட்டுப்பாடு 

Food Corporation of India = இந்திை உணவுப்சபாருள் கழகம் 

Food-stuff = உணவுப் சபாருள் 

Foolscap paper = முழுத் தாள் 

Foot Board = உந்துவண்டியின் படிப்பயன 

Foot Note = அடிக் குறிப்பு 

Forecast = முன்னறிவிப்பு 



Forecast of Expenditure = செலவின முன் மதிப்பீடு 

Foreign Collaboration = அைல்நாட்டு இயணவாக்கம் 

Foreign Employer = அைல்பணி அளிப்பவர் 

Foreign Exchange = அந்நிைெ ்செலாவணி 

Foreign Liquor = அைல் நாட்டு மதுவயக, சவளிநாட்டு மதுவயக 

Foreign Service = அைல் துயைப் பணி 

Foreign Service Terms = அைல் துயைப் பணி வயரையைகள் 

Foreman = முதலாள் (சதாழிை் பிரிவு) 

Foreman Insructors = முதலாள் பயிை்சி ஆசிரிைரக்ள் 

Forenoon (A.M.) = முை்பகல் (மு.ப.) 

Forest College = கான் இைல் கல்லூரி, வனக்கல்லூரி, வனவிைல் 

கல்லூரி 

Forester, Forest Guard = கானகக் காவலர், வனக் காவலர் 

Forest Offences = கானகக் குை்ைங்கள், வனக் குை்ைங்கள் 

Forest Protection = கானகப் பாதுகாப்பு, வனப் பாதுகாப்பு 

Forest Range Office = கானகெ ்ெரக அலுவலகம், வனெெ்ரக 

அலுவலகம் 

Forest Revenue = கானக வருவாை், வனவருவாை் 

Forest Seigniorage = காட்டு வரி, கானக வரி, வனவரி 

Forged Document = மபாலி ஆவணம், சபாை் ஆவணம் 

Forged Signature = மபாலி ஒப்பம், சபாை் ஒப்பம் 

For Official Use = அலுவலகப் பைன்பாட்டிை்கு 

For Personal Attention = மநர்முகக் கவனத்திை்கு 

For Ready Reference = உடன் பார்யவக்காக 



Fortnightly Diary = இருவார் அனுவல் நாள் குறிப்பு 

Fortnightly Progress Report = இருவார முன்மனை்ை அறிக்யக 

Fortnightly Report = இருவார அறிக்யக 

Fort.St.George Gazette = தமிழ்நாடு அரசிதழ் 

Foundation Stone = அடிக்கல் 

Fountain pen = யமயூை்சைழுது மகால், யமயூை்றுப் மபனா 

Fracture = முறிவு, எலும்பு முறிவு 

Franchise = வாக்குரியம 

Fraudulent claim = மமாெடிைான உரியமக் மகாரிக்யக 

Free and compulsory Education = இலவெக் கட்டாைக் கல்வி 

Freedom Fighters pension = விடுதயல வீரர் ஓை்வூதிைத் சதாயக 

Freedom of Religion = ெமை உரியம, மத சுதந்திரம் 

Freedom of Speech = மபெச்ுரியம, மபெச்ுெ ்சுதந்திரம் 

Freedom of the press = எழுத்துரியம 

Free pass = இலவெ அனுமதிெ ்சீட்டு, கட்டணமை்ை நுயழவுெ ்

சீட்டு 

Free port = சுங்க வரியில்லாத் துயைமுகம், சுங்கம் அல்லது 

தீர்யவயில்லாத் துயைமுகம் 

Free reading room = இலவெப் படிப்பகம் 

Free Trade = தயடயிலா வணிகம், வரிக்கட்டுப்பாடை்ை 

வணிகம் 

Freight and packing charges = கட்டுக் கூலியும் அனுப்புக் 

கட்டணமும் 

Fresh assessment = புதிை வரி விதிப்பு 

Fruit canning unit = பழப் பதனெெ்ாயல 



Frustration = எண்ணக் குயலவு, செைை் குயலவு 

Frgitive offender = தப்பிமைாடிை குை்ைம் புரிந்தவர் 

Full additional charge = முழுக் கூடுதல் சபாறுப்பு 

Full time Servant = முழு மநரப்பணிைாளர் 

Full time work = முழுமநர மவயல, முழுமநரப் பணி 

Fund = நிதி 

Fundamental = அடிப்பயடைான 

Fundamental rights = அடிப்பயட உரியமகள் 

Fundamental rules = அடிப்பயட விதிகள் 

Furnishings = வீட்டுத்தட்டு முட்டுப் சபாருள், வீட்டுெ ்ொமான்கள் 

Furnished quarters = அயைகலனுடன் அயமந்த குடியிருப்பு, 

சபாருள்களுடன் அயமந்த குடியிருப்பு 

Gallery Gurds = படிமமயடக்காவல் 

Gallows = தூக்குமமயட, தூக்குத் தண்டயன 

Game licence = மவட்யட உரிமம் 

Game Rules = மவட்யட விதிகள் 

Gaming House = சூதாடு களரி, சூதாடுமிடம் 

Gang Mazdoors = சதாகுதி மவயலைாட்கள் 

Gaol = சியைெெ்ாயல 

Garden Land = மதாட்டக்கால், மதாட்ட நிலம் 

Gardener = மதாட்டக்காரர் 

Garden Maistry = மதாட்ட மமலாள் 

Gas Light = ஆவி விளக்கு 

Gate = வாயில் 



Gazette = அரசிதழ் 

Gazette Extraordinary = சிைப்பு அரசிதழ் 

Gazetted Assistant = அரசிதழ்ப் பதிவு சபை்ை உதவிைாளர் 

Gazetted Officer = அரசிதழ்ப் பதிவு சபை்ை அலுவலர் 

Gazetteer = விவரெ ்சுவடி 

Genealogical Table = குடிமரபு அட்டவயண, வம்ொவழிப் 

பட்டிைல், வமிொவழிப் பட்டிைல் 

Genealogy = குடிமரபு, கால்வழி, வம்ொவழி, வமிொவழிப் 

பட்டிைல் 

General Administration = சபாது ஆட்சி, சபாது நிர்வாகம் 

General Allowance = சபாதுப்படி 

General Body = சபாதுக் குழு 

General Clauses Act = சபாதுக் கூறுகள் ெட்டம் 

General Description = சபாது விவரிப்பு 

General Education = சபாதுக் கல்வி 

General Fund Account = சபாதுநிதிக் கணக்கு 

General Hospital = சபாது மருத்துவமயன 

General Information Register = சபாது விவரக் குறிப்மபடு 

General Knowledge = சபாது அறிவு 

General Order = சபாது ஆயண 

General orders about fines = தண்டம் பை்றிை சபாது ஆயணகள் 

General Power of Attorney = சபாது அதிகார அளிப்பு ஆவணம் 

General Principles and Rules = சபாதுக் சகாள்யககளும் 

விதிகளும் 



General Principles of Law = ெட்டத்தின் சபாதுக் மகாட்பாடுகள் 

General Provident Fund = சபாது வருங்கால யவப்பு நிதி 

General Survey = சபாது மநாட்டம் 

Generation = தயலமுயை 

Generator = மின் ஆக்கி 

Genuine = சமை்ைான 

Geographical Divisions = நிலவிைை் பிரிவுகள் 

Geography = நிலவிைல் 

Geology = புவியிைல் 

Geometry = வடிவிைல் 

Germination = முயளத்தல், அரும்புதல் 

Germs = மநாை் நுண்மங்கள் 

Ghat road = மயலெ ்ொயல 

Gift = பரிசில், சகாயட 

Gift Deed = சகாயட ஒப்பாவணம் 

Glossary = சொல் விளக்கத் திரடட்ு, அருஞ்சொல் அகரமுதலி 

Godown = கிடங்கு 

Godown keeper = கிடங்குப் சபாறுப்பாளர் 

Golden Jubilee = சபான்விழா 

Goldsmith = சபாை்சகால்லர் 

Good Behaviour = நல்சலாழுக்கம் 

Good Dept = வருங்கடன் 

Goods Train = ெரக்கு இருப்பூர்தி, ெரக்கு இரயில் 



Goods Vehicle = ெரக்கு ஊர்தி 

Covering Body = ஆட்சிக்குழு, ஆளுயகக் குளு 

Government = அரசு, அரொங்கம் 

Government Building = அரசுக் கட்டடம், அரொங்கக் கட்டடம் 

Government Contribution = அரசு பங்களிப்புத் சதாயக 

Government Estate = அரசினர் மதாட்டம் 

Govrernment Farm = அரசுப் பண்யண 

Government Guarantee = அரசுப் சபாறுப்பூர்தி, அரசு 

உத்தரவாதம் 

Government Grant = அரசு மானிைம் 

Government Loan = அரசுக் கடன் 

Government Maternity Hospital = அரசு மகப்மபறு மருத்துவமயன 

Government Museum = அரசு அருட்காட்சிைம் 

Government of India Gazette = இந்திை அரசிதழ் 

Government order = அரொயண 

Government Pleader = மாநில அரசு உரியமயிைல் 

வழக்குயரஞர் 

Government Press = அரசு அெெ்கம் 

Government Promissory Note = அரசுக் கடனுறுதி ஆவணம், 

அரசுக் கடனுறுதிெ ்சீட்டு, அரொங்கக் கடனுறுதிெ ்சீட்டு 

Government Securities = அரசுப் பியணைம் 

Government Servants' Conduct Rules = அரசுப் பணிைாளர் 

நடத்யத விதிகள் 

Government service = அரசுப்பணி, அரொங்கப் பணி 

Government Subsidy = அரசு உதவித்சதாயக 



Government suits Register = அரசு வழக்குப் பதிமவடு 

Government Technical Examination = அரசுத் சதாழில் நுட்பத் 

மதர்வுகள் 

Governor = ஆளுநர் 

Grace Period = நைப்புக் கால அளவு 

Grade = தரம், நியல 

Graduate = பட்டம் சபை்ைவர் 

Graduate Constituency = பட்டதாரி சதாகுதி 

Graft Instructor = யகத்திைத் சதாழில் ஆசிரிைர் 

Grafting overseer = ஒட்டுெச்ெடி பார்யவைாளர் 

Grand Trunk Road = நீள் சபருஞ்ொயல, நீண்ட சபருஞ்ொயல 

Grant = மானிைம் 

Grants in Aid = உதவி மானிைம் 

Graph Paper = வயர கட்டத்தாள் 

Graphics = வயரவிைல் 

Gratuitous Relief = இடருதவி 

Gratuity = பணிக்சகாயட 

Gravel Road = ெரயளெெ்ாயல 

Grave yard = இடுகாடு 

Grazing Fees = மமை்ெெ்ல் கட்டணம் 

Grazing Forest = மமை்ெெ்ல் காடு 

Grazing Rules = மமை்ெெ்ல் விதிகள் 

Grievous injury = சகாடுங்காைம் 

Gross income = சமாத்த வருமானம் 



Gross Negligence = கடுங்கவனமின்யம 

Gross Profit = சமாத்த ஊதிைம் 

Gross Receipt = சமாத்த வரவு 

Ground Rent = மயனத் தீர்யவ 

Ground Rent Assessment = மயனவரி விதிப்பு, இடவரி விதிப்பு 

Group Discussion = குழுக் கலந்தாை்வு 

Growth pole = வளரெ்ச்ி யமைம் 

Guarantee = சபாறுப்புறுதி, உத்தரவாதம் 

Guard = காவல், காவலர், காவல்செை்தல் 

Guardian and wards = காப்பாளரும் குழந்யதகளும், 

காப்பாளரும் சிறுவரக்ளும் 

Guardian of Minor = இளவரின் காப்பாளர் 

Guard of honour = மரிைாயத அணிவகுப்பு 

Guest House = விருந்தினர் மாளியக, விருந்தினர் இல்லம், 

புலவிருந்தகம் 

Guide Book = வழிகாட்டு ஏடு, யகமைடு 

Guide lines = பின்பை்ைத்தக்க வழிமுயைகள் 

Guide-Post = வழிகாட்டி 

Guild of Service = சபாதுப்பணிெ ்ெங்கம், நை்பணிக் கழகம் 

Gum – Bottle = மகாந்துக் குப்பி, பயெக் குப்பி, மகாந்துப் புட்டி 

Gun Licence = துப்பாக்கி உரிமம் 

Gymnasium = உடை்பயிை்சிக் கூடம், உடை்பயிை்சிக் களரி 

Gynaecology = மகளிர் மநாை் மருத்துவ இைல் 

Half yearly = அயரைாண்டு இதழ் 



Half yearly return = அயரைாண்டு விவர அறிக்யக 

Hall = மண்டபம், மன்ைம், கூடம் 

Hall mark = தரக்குறியீடு 

Hall Superintendent = மதர்வுக்கூடக் கண்காணிப்பாளர் 

Hall Tickets = மதர்வுக்கூட அனுமதிெ ்சீட்டு 

Halt and go = நின்று செல்க 

Halting Allowance = இயடத் தங்கை் படி 

Hand bill = துண்டறிக்யக, துண்டு சவளியீடு 

Hand Book = யகமைடு, யகெ ்சுவடி 

Hand Compositer = யகைெச்ுக் மகார்ப்பவர் 

Hand cuff = யகவிலங்கு 

Handing over charge = சபாறுப்பு ஒப்புவித்தல் 

Hand-receipt = யகெெ்ாை்று 

Handwriting expert = யகசைழுத்து (இைல்) வல்லுநர் 

Harbour = துயைமுகம் 

Harbouring the accused = குை்ைவாளிக்குப் புகலிடமளித்தல், 

குை்ைவாளியை ஒளித்துயவத்தல் 

Hard and fast Rule = மகாடாவிதி, மநர்யமவிதி 

Hard Disk = = வன்வட்டு 

Hard Disk Drive = வன்வட்டு இைக்கி 

Hard earned money = வருந்தி ஈட்டிை பணம், உயழத்துெ ்

ெம்பாதித்த பணம் 

Hardware = வன்சபாருள், இரும்புப் சபாருள் 

Hardware configuration = வன்சபாருள் உருவயமப்பு 



Hartal = கண்டன மவயல நிறுத்தம், கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் 

Hawker = கூவி விை்பவர் 

Head clerk = தயலயம எழுத்தர் 

Head of Account = கணக்குத் தயலப்பு 

Head office = தயலயம அலுவலகம் 

Head quarters = பணித் தயலயமயிடம், பணிைகம் 

Heads of departments = துயைத் தயலவரக்ள் 

Health and holiday resort = நல்வாழ்வு மை்றும் ஓை்வுப் புகலிடம் 

Health centres = நல நியலைங்கள் 

Health propaganda and publicity = நலவாழ்வுெ ்செை்தி 

பரப்பனும் விளம்பரமும் 

Health propaganda lecture Hearing = நலக்மகாட்பாடு பரப்புெ ்

சொை்சபாழிவு 

Hearing = வழக்கு விொரயண, மகட்புயர 

Heaving industry = கனரகத் சதாழில் 

Heir = மரபு வழி உரியமைர், வாரிசு 

Heir apparent = உறுதிநியல மரபுரியமைாளர், உறுதிநியல 

வாரிசு 

Heir presumptive = இை்யை நியல மரபுரியமைர், இை்யைநியல 

வாரிசு 

Helper = உதவிைாளர் 

Hereditary office = மரபுரியமைான பதவி 

High commission = தூதரகம், உைர் ஆயணைர் பணிைகம் 

High Commissioner = (காமன்சவல்த்) நாட்டுப்மபராளர், உைர் 

ஆயணைர் 



High Court Judge = உைர்நீதிமன்ை நீதிைரெர் 

High level co-ordination Committee = உைர்மட்ட ஒத்தியெவுக் குழு, 

உைர்நியல ஒருங்கியணப்புக் குழு 

High level Language = உைர்நியல சமாழி 

High Road = சநடுஞ்ொயல 

High School = உைர்நியலப் பள்ளி 

High School Education = உைர்நியலப் பள்ளிக் கல்வி 

High Seas = ஆழ்கடல் 

High tide = கடல் ஏை்ைம் 

Highways = சபருவழி, சநடுஞ்ொயல 

Highways Department = சநடுஞ்ொயலத் துயை 

Highways Research Advisory Council = சநடுஞ்ொயல ஆராை்ெச்ி 

அறிவுயர மன்ைம், சநடுஞ்ொயல ஆராை்ெச்ி ஆமலாெயனக் 

கழகம் 

Hill Allowance = மயலயிடப் பணிப்படி 

Hill Station = மயலவாழிடம், மயல ஊர், மயலப் பகுதி 

Hill tribes = மயலவாழ் பழங்குடியினர் 

Hindu Religious and Charitable Endowment (Administration) 

Department = இந்து ெமை அைநியலை ஆட்சித்துயை 

Hire purchase scheme = தவயணக் சகாள்முதல் திட்டம் 

His Excellency = மமதகு 

Historical Documents = வரலாை்று ஆவணங்கள் 

Historical Monuments and Records = வரலாை்றுெ ்சின்னங்களும் 

பதிவுருக்களும் 

Historical research = வரலாை்று ஆராை்ெச்ி 



Home computer = இல்லக் கணிப்சபாறி 

Home Department = உள்துயை 

Home guard = ஊரக்்காவலர் 

Homeopathy = இனமுயை மருத்துவம் 

Homicide = மரணம் வியளவித்தல் 

Homogeneous = ஓரினமான, ஒருசீரான, ஒமர விதமான 

Honesty = மநர்யம, கண்ணிைம், வாை்யம 

Honorarium = மதிப்பூதிைம் 

Honorary = மதிப்புறு, ெம்பளம் சபைா, மதிப்பிைலான 

Honorary adviser = மதிப்புறு அறிவுயரைாளர், மதிப்புறு 

ஆமலாெகர் 

Honorary Magistrate = குை்ைவிைல் மதிப்புறு நீதிபதி, சகௌரவ 

நடுவர், மதிப்பிைல் நடுவர் 

Honourable = மாண்புமிகு, மாண்பயம, சகௌரவ 

Honour and title = விருதுகளும் பட்டங்களும் 

Hospital = மருத்துவமயன 

Hospital and Dispensary = மருத்துவமயனயும் மருந்தகமும் 

Hospital stoppages = மருத்துவமயன தங்கு செலவினங்கள் 

Hostel = விடுதி, மாணவர் இல்லம், மாணவர் விடுதி 

Hostel Superintendent = மாணவர் இல்லக் கண்காணிப்பாளர் 

House Building Society = வீடு கட்டும் ெங்கம் 

Housed in a rented building = வாடயகக் கட்டடத்தில் 

அயமந்துள்ள 

House of people = மக்கள் அயவ, மக்களயவ 



House rent = வீட்டு வாடயக, குடிக்கூலி 

House rent allowance = வீட்டு வாடயகப் படி 

Housing Board = வீட்டு வெதி வாரிைம் 

Housing Board Colony = வீட்டு வெதி வாரிைக் குடியிருப்பு 

Housing Scheme = வீட்டு வெதித் திட்டம், குடியிருப்பு வெதித் 

திட்டம் 

Hulling agent = குை்றுயக முகவர் 

Hundi stamps = உண்டிைல் வில்யலகள் 

Hunger strike = உண்ணா மநான்பு, பட்டினிப் மபாராட்டம். 

உண்ணாவிரதப் மபாராட்டம் 

Huzur Treasury = மாவட்டக் கருவூலம் 

Hydro-electric scheme = நீர்மின் திட்டம் 

Hydrologist = நீரகம் 

Hypothecation Bond = அயடமானப் பியணமுறி 

Identical Post = ஒத்தநியலப் பணியிடம் 

Identical scale of pay = ஒத்த ெம்பள ஏை்ைமுயை 

Identification Card, Identity card = அயடைாள அட்யட 

Identification Certificate = அயடைாளெ ்ொன்றிதழ் 

Identification Marks = அயடைாளக் குறி 

Identification Parade = அயடைாளம் காண் அணிவகுப்பு, 

அயடைாள அணிவகுப்பு 

Identification Slip = அயடைாளெ ்சீட்டு 

Illicit liquor = கள்ளெ ்ொராைம் 

Illustration = விளக்கம், எடுத்துக்காட்டு 



Immigration Act = குடிபுகு ெட்டம், குடிைமரத்ல் ெட்டம் 

Immigration into India = இந்திைாவில் குடிபுகுதல் 

Immoral Traffic = பரத்தயமத் சதாழில், மவசித் சதாழில், தாசித் 

சதாழில், விபொரம் 

Impartible Estate = பிரிக்க முடிைா உயடயம 

Important File = முக்கிைக் மகாப்பு 

Impotent = ஆண்யமைை்ை, ஆை்ைவை்ை, மலடு 

Impound = பட்டியில் அயட, சியைப்படுத்து, பிடித்து யவ, பை்றி 

யவ 

In Absentia = மநரில் வராமல் 

Inaugural Address = சதாடக்க உயர 

Incharge = சபாறுப்பிலுள்ள 

Incidental charges = இயடநிகழ் செலவு 

Incidental Expenditure (Charges) = இயடநிகழ் செலவினம் 

Income Tax (I.T) = வருமான வரி (வ.வ) 

Income Tax Appeals = வருமான வரி மமல்முயையீடு 

Income Tax Assessment = வருமான வரி விதிப்பு, வருமான வரி 

மதிப்பீடு 

Income Tax Auditor = வருமான வரித் தணிக்யகைர் 

Income Tax Collection = வருமான வரித் தண்டல் 

Income Tax Composition = வருமான இணக்க வரி விதிப்பு 

Income Tax Deduction = வருமான வரிப் பிடித்தம் 

Income Tax Exemption = வருமான வரி விலக்கு 

Income Tax Officer = வருமான வரி அலுவலர், வருமான வரி 

அதிகாரி 



Income Tax Refund = வருமான வரி திருப்பிக் சகாடுத்தல் 

Income Tax Review Position = வருமான வரி மறு ஆை்வு மனு 

Income Tax Revision Petition = வருமான வரி சீர் ஆை்வு மனு 

Income Tax Surcharge = வருமான வரி மமல்வரி 

Incoming Reminder = வரப்சபறும் நியனவூட்டு 

Incoming Return = வரப்சபறும் விவர அறிக்யக 

Inconsistent Statement = முரணான வாக்குமூலம், முரணான 

அறிக்யக 

Indemnity Bond = ஈட்டுறுதிப் பியணமுறி 

Indent Book = மதயவக் மகாரிக்யகப் பதிமவடு 

Index Card = அட்டவயண அட்யட 

Index Numbers = குறியீட்சடண்கள், அட்டவயண எண்கள் 

Index Register = அட்டவயணப் பதிமவடு 

Index Slips = அட்டவயணெ ்சீட்டுகள் 

Indexed File = சுட்டுக் மகாப்பு 

India Gazetteer = இந்திை விவரெ ்சுவடி 

Indian Administrative Service (I.A.S.) = இந்திை ஆட்சிப் பணி 

(இ.ஆ.ப.) 

Indian Audit and Accounts Service = இந்திைத் தணிக்யக – 

கணக்குப் பணி 

Indian Christian Marriage Acts = இந்திைக் கிறித்துவர் திருமணெ ்

ெட்டம் 

Indian Civil Service (I.C.S.) = இந்திைக் குடிமுயை ஆட்சிப்பணி 

Indian Companies Acts = இந்திை நிறுவனெ ்ெட்டம் 



Indian Companies Registration Act = இந்திை நிறுவனப் பதிவுெ ்

ெட்டம் 

Indian Emigration Act = இந்திைக் குடிமைை்ைெ ்ெட்டம் 

Indian Industrial Conference = இந்திடத் சதாழில் மாநாடு 

Indian Family Persion Find = இந்திைக் குடும்ப ஓை்வூதிை நிதி 

Indian Forest Service (I.F.S) = இந்திைக்கானகப் பணி, இந்திை 

வனப்பணி 

Indian Penal Code (I.P.C.) = இந்திைத் தண்டயனெ ்ெட்டம் 

Indian Police Service (I.P.S.) = இந்திைக் காவல் பணி (இ.கா.ப.) 

Indian Revenue Service = இந்திை வருவாை்ப் பணி 

Indian Registration Act = இந்திைப் பதிவுெ ்ெட்டம் 

Indian Science Congress = இந்திை அறிவிைல் மபரயவ 

Indian Standard Time = இந்திை மநரம் 

Indigeneous Medicines = நாட்டு மருந்துகள் 

Indigeneous System of Medicines = நாட்டு முயை மருந்து 

Indirect Tax = மயைமுக வரி 

Individual Order = தனிப்பட்ட ஆயண 

Indoor Games = மயனைக வியளைாட்டு, உள்ளக வியளைாட்டு 

In Due course = உரிை காலத்தில், நாளயடவில் 

In Due course of Time = நாளயடவில் காலப்மபாக்கில் 

Industrial Area = சதாழிை்ொயலப் பகுதி 

Industrial Centre = சதாழில் யமைம் 

Industrial Company = சதாழில் நிறுவனம் 

Industrial Conference = சதாழில் மாநாடு 



Industrial Co-operative Society = சதாழில் கூட்டுைவுக் கழகம் 

Industrial Co-operative = சதாழில் கூட்டுைவுெ ்ெங்கங்கள் 

Industrial Disputes = சதாழில் தகராறுகள் 

Industrial Engineer = சதாழில் சபாறிைாளர் 

Industrial Engineering Workshop = சதாழில் சபாறியிைல் பட்டயை 

Industrial Estates and Colonies = சதாழில் மபட்யடகளும் 

குடியிருப்புகளும் 

Industrial Monopolies = சதாழில் தனி உரியமகள் 

Industrial School = சதாழில் பள்ளி 

Industrial Training Institute = சதாழில் பயிை்சி நியலைம் 

Industrial Tribunal = சதாழில் தீர்ப்பாைம் 

Industrial Trust = சதாழில் சபாறுப்பாட்சிக் குழுமம் 

Industrialisation = சதாழில் மைமாக்கல் 

Industry = சதாழில் 

Information Technology = தகவல் சதாழில் நுட்பம் 

Information Officer = செை்தி அலுவலர் 

Inherent Power = இைல்பான அதிகாரம் 

Ink Pad = யமசைாை்றி 

Inland Letter = உள்நாட்டு அஞ்ெல் மடல் 

Inland Waterways = உள்நாட்டு நீர்ப் மபாக்குவரத்து வழி 

In lieu of = மாை்ைாக, பதிலாக 

In Patient = உள்ளுயை மநாைாளர், உள் மநாைாளி 

Input Data = உள்ளட்ீடுத் தகவல் 

Input Divice = உள்ளட்ீடுெ ்ொதனம் 



Inquest Report = இைப்பு விொரயண அறிக்யக, பிமரத 

விொரயண அறிக்யக 

Inquiry = உொவல், விொரயண, தகவல் அறிதல் 

Insane Asylum = மனமநாைாளர் காப்பு இல்லம், மனமநாைாளர் 

காப்பகம் 

Inspecting Agency = ஆை்வு முகயம, ஆை்வு முகவர்நியல 

Inspecting Officer = ஆை்வு அலுவலர் 

Inspection Bungalow = ஆை்வாளர் மாளியக, ஆை்வு மாளியக 

Inspection Notes = ஆை்வுக் குறிப்பு 

Inspection Report = ஆை்வறிக்யக 

Inspection staff = ஆை்வுப் பணிைாளர் 

Inspector = ஆை்வாளர் 

Inspectorate = ஆை்வாளர் அலுவலகம் 

Inspector of Municipal Councils and Local Boards = நகராட்சிமன்ை 

உள்ளாட்சிக் கழக ஆை்வாளர் 

Inspector of Municipality = நகராட்சி ஆை்வாளர் 

Institution = நியலைம், நிறுவனம் 

Instruction = அறிவுயர, கை்பித்தல், சநறிமுயைக் கட்டயள 

ஆயண 

Instructor in stenography. = சுருக்சகழுத்துத் தட்டெச்ு ஆசிரிைர் 

பயிை்றுநர் 

Instructor = பயிை்றுநர் 

Instruments Mechine = கருவிக்கம்மிைர் 

Insurance Company = ஈட்டுறுதி நிறுவனம், காப்பீட்டு நிறுவனம் 

Insurance Corporation = ஈட்டுறுதிக் கழகம், காப்பீட்டுக் கழகம் 



Insurance Policy = ஈட்டுறுதி ஆவணம் 

Insurance Premium = ஈட்டுறுதித் தவயணத் சதாயக 

Insured Post = ஈட்டுறுதி அஞ்ெல், காப்பீடு செை்ைப்பட்ட அஞ்ெல் 

Interim Stay = இயடக்காலத் தடுப்பாயண, இயடக்கால 

தயடைாயண 

Internal Audit = உள் தணிக்யக, துயைத் தணிக்யக 

Internal Audit Superintendent = உள் தணிக்யகக் 

கண்காணிப்பாளர் 

Internal Security = உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு 

International Agreement = நாட்டியட உடன்படிக்யக, அயனத்து 

நாட்டு உடன்படிக்யக 

International Conference = நாட்டியட மாநாடு, அயனத்து நாட்டு 

மாநாடு 

International Law = உலகநாடுகள் ெட்டம், நாட்டியடெ ்ெட்டம், 

உலகெ ்ெட்டம், அயனத்து நாட்டுெ ்ெட்டம் 

International Peace and Security = நாட்டியட அயமதியும் 

பாதுகாப்பும், உலக அயமதியும் 

Internet = இயணைதளம் 

Intimation slip = தகவல் அளிப்புெ ்சீட்டு 

Investigation Department = புலனாை்வுத் துயை 

Investment Register = முதலீட்டுப் பதிமவடு 

Iron Industries = இரும்புத் சதாழில்கள் 

Iron Mines = இரும்புெ ்சுரங்கங்கள் 

Iron Rack = இரும்பு நியலைடுக்கம் 

Irrecoverable Tax = தண்ட இைலா வரிப்பணம் 



Irrelevant = சதாடர்பை்ை 

Irrigation Accounts = பாெனக் கணக்குகள் 

Irrigation Cess Fund = பாென மமல்வரி நிதி 

Irrigation Channel = பாென வாை்க்கால் 

Irrigation Dispute = பாெனத் தகராறு, பாென வழக்கு 

Irrigation Project = பாெனத் திட்டம் 

[J] 

Jacket Sheet = உயைத்தாள் 

Jail Corps = சியைக் காவை்பயட 

Jail manufacture = சியையில் செை்சபாருள் 

Jailor = சியை அலுவலர் 

Joint Account = கூட்டுக் கணக்கு 

Joint Committee = கூட்டுக் குழு 

Joint Director of Harijan Welfare = அரிென நல இயண இைக்குநர் 

Joint Family = கூட்டுக் குடும்பம் 

Joint Farming Society = கூட்டுப் பண்யணெ ்ெங்கம் 

Joint Inspection = கூட்டாை்வு 

Joint patta = கூட்டுப் பட்டா 

Joint responsibility = கூட்டுப் சபாறுப்பு 

Joint Sector = கூட்டுத் துயை 

Joint Session = கூட்டமர்வு, கூட்டுக் கூட்டம் 

Joint Sitting = கூட்டுக் கூட்டம் 

Joint Stock Company = கூட்டுப் பங்கு முதலீட்டு நிறுவனம் 



Journalism = இதழிைல், பத்திரியகயிைல் 

Journalist = இதழாளர் 

Joystick = இைக்கப்படி 

Judicial Service = நீதித்துயை பணித் சதாகுதி 

Junior Account officer = இளநியலக் கணக்கு அலுவலர் 

Junior Electrical Inspector = இளநியல மின் ஆை்வாளர் 

Junior Red Cross society = இளநியல செஞ்சிலுயவெ ்ெங்கம் 

Jurisdiction and Powers of Courts = நீதிமன்ைங்களின் ஆட்சி 

எல்யலயும், அதிகாரங்களும் 

Jurisprudence = ெட்டஇைல் 

Jurist = ெட்டஇைலர், வழக்கறிஞர், ெட்டப்புலவர், ெட்டவல்லுநர் 

[K] 

Keep Disposal (K.Dis.) = மூன்ைாண்டு முடிவு (மூ.மு.) 

Keep the Ball rolling = செைல்கள் சதாடர்ந்து நடக்கும்படி செை் 

Key industries = அடிப்பயடத் சதாழில்கள், இன்றிையமைாத 

சதாழில்கள் 

Keyboard = வியெப்பலயக 

Keyword = முக்கிைெ ்சொல் 

Khadi Advance = கதர் முன்பணம் 

 

[L] 

Label = முகப்புெ ்சீட்டு, சபைரெ் ்சீட்டு 

Laboratory Assistant = ஆை்வக உதவிைாளர் 

Laboratory Technician = ஆை்வகத் சதாழில் நுட்பப் பணிைாளர் 



Labour Act = சதாழிலாளர் ெட்டம் 

Labour charges = சதாழிலாளர் கூலிெ ்செலவு 

Labour Colony = சதாழிலாளர் குடியிருப்பு 

Labour Contract = மவயல வீதத் சதாயக ஒப்பந்தம் 

Labour Department = சதாழிலாளர் துயை 

Labour Disputes = சதாழிலாளர் வழக்குகள், சதாழிலாளர் 

தகராறுகள் 

Labour = சதாழிலாளி 

Labour Movement = சதாழிலாளர் இைக்கம் 

Labour Problem = சதாழிலாளர் சிக்கல், சதாழிலாளர் 

பிரெச்ியன 

Labour Room = ஈன் அயை, குழந்யத சபறு அயை, பிரெவ அயை 

Labour Union = சதாழிலாளர் ெங்கம் 

Land Acquisition = நில எடுப்பு, நில யகைகப்படுத்துயக 

Land Act = நிலெ ்ெட்டம் 

Land Alienation = நில உரியம மாை்ைம் 

Land Assignment = நில ஒப்பயடப்பு 

Land Ceiling = நில உெெ்வரம்பு 

Land Development Bank = நிலவள வங்கி 

Landed Property = நிலெ ்சொத்து 

Landed Property Statement = இடம் சபைராெ ்சொத்து விவர 

அறிக்யக 

Land Holder = நில உரியமைாளர் 

Land Improvement = நில மமம்பாடு 



Land improvement Loans Act = நில மமம்பாட்டுக் கடன் ெட்டம் 

Landing and Shiping Fees Committee = இைக்குமதி ஏை்றுமதிக் 

கட்டணக்குழு 

Land Legislation = நிலெ ்ெட்டம் 

Land Mark = நில எல்யலக் குறி, திருப்புமுயன 

Land Records = நிலப் பதிவுருக்கள் 

Land Reform = நிலெ ்சீர்திருத்தம் 

Land Revenue = நில வருவாை் 

Land Survey = நில அளயவ 

Land Tax = நில வரி 

Language Instructor = சமாழி ஆசிரிைர் 

Last Grade - Servant = கயடநியலப் பணிைாளர,் கயடநியல 

ஊழிைர் 

Last Pay Certificate (I.P.C.) = முன் ெம்பளெ ்ொன்றிதழ் (மு.ெ.ொ.) 

Laundry = ெலயவைகம் 

Law Abiding = ெட்டத்திை்குக் கீழ்ப்படிகின்ை 

Law and Justice = ெட்டமும் நீதியும் 

Law and Order = ெட்டமும் ஒழுங்கும் 

Law College = ெட்டக் கல்லூரி 

Law Journal = ெட்டெ ்செை்தியிதழ் 

Law Officer = ெட்ட அலுவலர் 

Law Report = ெட்ட இதழ் 

Leading Note = வழிகாட்டுங் குறிப்பு 

Leading Question = வியட அயம வினா, வியட சகாள் வினா 



Leap year = மிகுநாள் ஆண்டு 

Learned = கை்ைறிந்த 

Leave = விடுப்பு, இயெவாயண 

Leave Account = விடுப்புக் கணக்கு 

Leave Account Form = விடுப்புக் கணக்குப் படிவம் 

Leave Not Due = உரியமயில்லா விடுப்பு 

Leave on Loss of Pay = ெம்பளமில்லா விடுப்பு 

Leave on Medical Certificate = மருத்துவெ ்ொன்றிதழின் 

அடிப்பயடயில் விடுப்பு 

Lecturer = சொை்சபாழிவாளர், விரிவுயரைாளர் 

Ledger = மபமரடு 

Legal Adviser = ெட்டஇைல் அறிவுயரைாளர் 

Legal Duty = ெட்டக் கடயம 

Legal Heir = ெட்டப்படிைான வழிமுயைைர், ெட்டப்படிைான 

வாரிசுதார் 

Legal Opinion = ெட்டக் கருத்து 

Legal Practitioner = வழக்குயரஞர், ெட்டத் சதாழிலாை்றுநர் 

Legal Proceedings = ெட்டநடவடிக்யககள் 

Legal Remedy = ெட்டத் தீர்வழி, ெட்டத் தீர்வு 

Legal Representative = ெட்ட முயைெெ்ார்பாளர் 

Legal Studies = ெட்டக் கல்வி 

Legal Tender = ெட்டமுயைெ ்செலாவணிப் பணம் 

Legislative Assembly = ெட்டப் மபரயவ 

Legislative Council = ெட்ட மமலயவ 



Legislature = ெட்டமன்ைம் 

Legislature Hostel = ெட்டமன்ை உறுப்பினர் விடுதி 

Lenient sentence = கடுயமயில்லாத தண்டயன, எளிை 

தண்டயன, குயைந்த தண்டயன 

Lenient View = கணிவு மநாக்கு 

Leper Asylum = சதாழு மநாைாளர் புகலிடம் 

Leprosy Clinic = சதாழுமநாை் மருத்துவமயன 

Lethal Weapon = அபாைகரமான ஆயுதம் 

Letter Box = அஞ்ெல் சபட்டி 

Letter of Administration = ஆட்சி உரியம ஆவணம் 

Letter of Authority = உரியம ஆவணம் 

Letter Pad = சபைர் விவரத்தாள் கை்யை 

Level Crossing = இருப்புப் பாயத ெந்திக்கடவு 

Lexicon = சொை்களஞ்சிைம், அகராதி 

Liasion Officer = சதாடர்பு அலுவலர் 

Librarian = நூலகர் 

Library = நூலகம் 

Licence = உரிமம் 

Licence Fee = உரிமக் கட்டணம் 

License = உரிமம் சபை்ைவர் 

Licensing Authority = உரிமம் வழங்கும் அதிகாரி 

Licensing File = உரிமக் மகாப்பு 

Licentious = கட்டுப்பாடை்ை 

Lien = மீள் உரியம 



Lieutenant Governor = துயண நியல ஆளுநர் 

Life assurance = வாழ்க்யகக் காப்பீடு, ஆயுள் காப்பீடு 

Life Insurance = ஆயுள் ஈட்டுறுதி 

Life insurance policy = ஆயுள் ஈட்டுறுதி ஆவணம் 

Light House = கலங்கயர விளக்கம் 

Lightning strike = திடீர் மவயல நிறுத்தம் 

Limited Company = வயரைறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் 

Limited Liability = வயரைறுக்கப்பட்ட சபாறுப்பு 

Linguistic Minorities = சமாழிெ ்சிறுபான்யமயினர் 

Linked file = இயணப்புக் மகாப்பு 

Link language = இயணப்பு சமாழி, சதாடர்பு சமாழி 

Literary Association = இலக்கிை மன்ைம், இலக்கிைக் கழகம் 

Livestock farm = கால்நயடப் பண்யண 

Loan certificate = கடன் ொன்றிதழ் 

Local Administration = உள்ளாட்சி 

Local Allowance = உள்ளூர்ப் படி, வட்டாரப் படி 

Local Board = உள்ளாட்சிக் கழகம் 

Local Body = உள்ளாட்சி மன்ைம் 

Local call charges = உள்ளூரத்் சதாயலமபசி மபெச்ுக் கட்டணம் 

Local Delivery = உள்ளூர் அஞ்ெல் மெர்ப்பிப்பு 

Local Delivery Register = உள்ளூர் அஞ்ெல் அனுப்புயகப் பதிமவடு 

Local fund Accounts = உள்ளாட்சி நிதிக் கணக்கு 

Local Fund Deposit = உள்ளாட்சி நிதியவப்புத் சதாயக 



Local Fund Hospital = உள்ளாட்சி நிதி மருத்துவமயன 

Local inquiry = நிகழ்விட உொவல், நிகழ்விட விொரயண 

Local inspection = உள்ளூர் ஆை்வு 

Local investigation = நிகழ்விடப் புலனாை்வு 

Local Library Authority = வட்டார நூலக ஆயணக் குழு 

Local Tax = வட்டார வரி 

Locker = நியலப்சபட்டி, பூட்டுடன் கூடிை நியல அடுக்கு 

Lock-out = கதவயடப்பு 

Lock-up = காவல் சியை 

Locus-Standi = தயலயீட்டுரியம, வழக்குயர உரியம, தகுதி 

Lorry cleaner = சுயமயுந்து சீராள் 

Lottery = குலுக்குெ ்சீட்டு 

Loudspeaker = ஒலிபரப்பி 

Lower Division Inspector = கீழ்ப்பிரிவு ஆை்வாளர் 

Lumpsum Grant = ஒமர சமாத்த மானிைம், ஒட்டு சமாத்த 

மானிைம் 

Lumpsum Provision = ஒமர சமாத்த ஒதுக்கீடு, ஒட்டுசமாத்த 

ஒதுக்கீடு 

Lunacy and Mental Deficiency = பித்து நியலயும் மன ஊனமும் 

Luxury Articles = உைர்வியலப் சபாருள்கள், ஆடம்பரப் 

சபாருள்கள் 

Luxury Coach = மிகு வெதி உந்து, மிகு வெதி இருப்பூர்திப் 

சபட்டி, சொகுசு ஊர்தி 

[M] 

Machine Mender = இைந்திரம் செப்பனிடுபவர் 



Madras Port Fund = சென்யனத் துயைமுக நிதி 

Madras Port Trust = சென்யனத் துயைமுகப் சபாறுப்பாட்சிக் 

கழகம் 

Magazine = பருவ இதழ், பருவ சவளியீடு 

Magisterial = குை்ை இைல் நீதி பை்றிை, குை்ை இைல் 

நடுவரக்்குரிை 

Maideen Speech = கன்னிப் மபெச்ு, முதை் மபெச்ு 

Mail = அஞ்ெல் சதாகுதி 

Mail Box = அஞ்ெல் சபட்டி 

Major Head of account = கணக்குப் சபருந்தயலப்பு 

Major Irrigation Scheme = சபரும் பாெனத் திட்டம் 

Majority Communities = சபரும்பான்யம இனங்கள் 

Major Ports = சபருந்துயைமுகங்கள் 

Management = மமலாண்யம 

Managing Agent = மமலாண்யம முகவர் 

Managing Body = மமலாண் குழு 

Managing Director = மமலாண் இைக்குநர் 

Managing Trustee = மமலாண் சபாறுப்பாட்சிைர் 

Mandatory Functions = தவிரக்்கலாகாத செை்கடயமகள் 

Mandatory Order = தவிரக்்கலாகாத ஆயண 

Manifesto = சகாள்யக விளக்க அறிக்யக 

Manifolding Paper = படிஎடு தாள் 

Manpower = மனித ஆை்ைல், ஆள் வலியம 

Mantle Lamp = சவண்தழல் விளக்கு 



Manual = யகமைடு, நயடமுயை நூல் 

Manual Labour = உடலுயழப்பு 

Manual Training = உடலுயழப்புப் பயிை்சி 

Manufacturing Chemist = தைாரிப்பு மவதிகர் 

Manufacturing Plant = ஆக்கத் சதாழிை்ொயல 

Manuscript = யகசைழுத்துப்படி 

Map = நிலப்படம் 

March = அணிவகுத்துெ ்செல், முன்மனறு, ஆங்கில ஆண்டின் 

ஒரு மாதத்தின் சபைர் 

March Past = பயட அணிவகுப்பு 

Marine Department = கடல்துயை 

Marine Engineer = கடல்துயைப் சபாறிைாளர் 

Marine Fishery Development = கடல்மீன் வளப்சபருக்கம் 

Marine Insurance = கடல்துயை ஈட்டுறுதி 

Maritime Law = கடலாண்யமெ ்ெட்டம் 

Marketing Scheme = விை்பயனத் திட்டம் 

Market Price = நிலவர வியல 

Market Rate = நிலவர வியல விகிதம் 

Markets and Fairs = அங்காடியும் ெந்யதயும் 

Market Value = நிலவர மதிப்பு, நடப்பு மதிப்பு, ெந்யத மதிப்பு 

Marriage Act = திருமணெ ்ெட்டம் 

Mass Meeting = மாசபரும் சபாதுக்கூட்டம் 

Master Plan = சபருந் திட்டம் 

Matching Grant = ஈடான மானிைம் 



Maternity and Child Welfare = தாை், மெை் நலம் 

Maternity Assistant = மகப்மபறு உதவிைாளர் 

Maternity Benefit Act = மபறுகாலெ ்ெலுயகெ ்ெட்டம் 

Maternity Home = மகப்மபறு இல்லம் 

Maternity Hospital = மகப்மபறு மருத்துவமயன 

Maternity leave = மகப்மபறு விடுப்பு 

Maternity Relief = மபறுகால உதவி 

Maternity ward = மகப்மபை்றுப் பிரிவு 

Matriculation = பல்கயலக்கழக நுயழவுத் மதர்வு 

Mayor = மாநகரத் தந்யத 

Means of Communication = மபாக்குவரத்து 

Measurement book = அளயவக் குறிப்மபடு 

Measuring Officer = அளசவடுக்கும் அலுவலர் 

Measuring Tape = அளயவ நாடா 

Mechanic = கம்மிைர், இைந்திரக் கம்மிைர், இைந்திரப் பழுது 

பார்ப்பவர் 

Mechanical Engineer = இைந்திரப் சபாறிைாளர் 

Mechanical Expert = இைந்திர வல்லுநர் 

Medical Board = மருத்துவக் குழுமம், மருத்துவக்கழகம் 

Medical Certificate = மருத்துவெ ்ொன்றிதழ் 

Medical College = மருத்துவக் கல்லூரி 

Medical Concession = மருத்துவெ ்ெலுயக 

Medical Institution = மருத்துவ நியலைம் 

Medical Officer = மருத்துவ அலுவலர், மருத்துவ அதிகாரி 



Medical Practitioners = மருத்துவத் சதாழில் புரிபவரக்ள் 

Medical Registration = மருத்துவப் பதிவு 

Medical service = மருத்துவப் பணித்சதாகுதி 

Medical Store = மருத்துவப் பண்டகம் 

Medical Treatment = மருத்துவெ ்சிகிெய்ெ 

Medicine Chest = மருத்துவப் சபட்டி 

Medium of Instruction = பயிை்றுசமாழி 

Meeting Clerk = கூட்ட எழுத்தர் 

Meeting Hall = கூட்டமன்ைம், கூட்டக் கூடம் 

Megaphone = குரல் சபருக்கி 

Memorandum = குறிப்பாயண, மகாரிக்யக மனு 

Memorandum of Evidence = ொன்றுக் குறிப்பு 

Memorial = நியனவுெ ்சின்னம் 

Mender = செப்பனிடபவர் 

Menial = சிை்மைவலர், சிப்பந்தி 

Mental Depression = மனெம்ொர்வு 

Mental Hospital = மனமநாை் மருத்துவமயன 

Menu = உணவுவயகப் பட்டிைல் 

Mercantile Marine, Mercantile Shipping = வணிகக் கப்பல் 

Merchant = வணிகர் 

Merchant Ship = வணிகெ ்ெரக்குக் கப்பல் 

Mercy Petition = கருயண மனு 

Merit = தகுதி, மதிப்பு, சிைப்பு 



Merits and De-merits = நை்கூறுகளும் தீை கூறுகளும் 

Message = செை்தி, தகவல் 

Messenger = செை்திைாள் 

Meteorology = வானியல ஆை்விைல் 

Meter = அளவுக் கருவி, அளவி 

Metre gauge = குறுகிை இருப்புப் பாயத, குறுகிை இரயில் 

பாயத 

Metric System = சமட்ரிக் அளயவ முயை, பதின்மான 

அடுக்களயவ முயை 

Microfilming Operator = நுண்யம நிழை்படம் எடுப்பவர் 

Microphone (Mike) = ஒலிசபருக்கி 

Microscope = நுண்மணாக்காடி 

Mid-day Meals Scheme = நண்பகல் உணவுத் திட்டம் 

Midwife = மபறுகால உதவிைாளர் 

Midwifery = மபறுகால மருத்துவப் பணியிைல் 

Migrants = புலம் சபைர்ந்மதார், இடம் மாறிைவரக்ள், புலம் 

சபைர் மக்கள் 

Migrants Citizenship = புலம் சபைர்ந்மதார் குடியுரியம 

Military Administration = பயடத்துயைைாட்சி 

Military Camp = பயடப் பாெயை 

Military Camping Grounds = பாெயை, பயட தங்குமிடம் 

Military Cantonement = பாயளைம் 

Military Engineer = பயடத்துயைப் சபாறிைாளர் 

Military Estate Officer = பயடத்துயை உயடயம அனுவலர் 



Military Pensioner = பயடத்துயை ஓை்வூதிைர் 

Military Service = பயடத்துயைப் பணி 

Military Service Family Pension Fund = பயடத்துயைப் பணிைாளர் 

குடும்ப ஓை்வூதிை நிதி 

Mil = ஆயல 

Minimum age = குறும வைது, குயைந்த பட்ெ வைது 

Minimum General Educational Qualification = குறுமப் சபாதுக் 

கல்வித் தகுதி, குயைந்த பட்ெ சபாதுக் கல்வித் தகுதி 

Minimum wage = குறுமக் கூலி, குயைந்த பட்ெக் கூலி 

Minister = அயமெெ்ர் 

Minister for Agriculture = மவளாண் துயை அயமெர்் 

Minister for Co-operation = கூட்டுைவுத்துயை அயமெெ்ர் 

Minister for Education = கல்வி அயமெெ்ர் 

Minister for External Affairs = அைல்நாட்டு அலுவல் அயமெெ்ர் 

Minister for Finance = நிதி அயமெெ்ர் 

Minister for Home Affairs = உள்துயை அயமெெ்ர் 

Minister for Industry = சதாழில்அயமெெ்ர் 

Minister for Information and Broadcasting = தகவல் ஒலிபரப்பு 

அயமெெ்ர் 

Minister for Local Administration = உள்ளாட்சித்துயை அயமெெ்ர் 

Minister for Health = நல்வாழ்வுத்துயை அயமெெ்ர் 

Minister for Public Works = சபாதுப்பணித்துயை அயமெெ்ர் 

Minister for Revenue = வருவாை்த்துயை அயமெெ்ர் 

Minister for Transport = மபாக்குவரத்துத் துயை அயமெெ்ர் 



Ministerial Service = அலுவலகப் பணித் சதாகுதி 

Minister of State = ொர் அயமெெ்ர், இராொங்க அயமெெ்ர் 

Ministry = அயமெெ்கம் 

Minor = இளவர் 

Minor Head of Account = கணக்குெ ்சிறு தயலப்பு 

Minor Irrigation = சிறு பாெனம் 

Minor Irrigation Oversear = சிறுபாென மமை்பார்யவைாளர் 

Minor Irrigation Scheme = சிறுபாெனத் திட்டம் 

Minute Book = நிகழ்ெச்ிக் குறிப்மபடு 

Minutes = நடவடிக்யகக் குறிப்பு 

Minutes Circulation Book = கூட்ட நடவடிக்யக சுை்றுக் குறிப்மபடு 

Miscellaneous Appeal = பல்சபாருள் ொர்ந்த மமல் முயையீடு 

Miscellaneous Bill = பலவயகெ ்செலவுப் பட்டி 

Miscellaneous Dues = பலவயக நிலுயவகள் 

Miscellaneous Expenditure = பலவயகெச்ெலவுகள் 

Miscellaneous Loans and Advances = பல்வயகக் கடன்களும், 

முன்பணங்களும் 

Miscellaneous Receipts = பலவயக வரவுகள் 

Misjoinder = தவைான மெர்ப்பு 

Mislead = தவைான வழிப்படுத்து 

Mission = ெமைக் குழு, தூதுக் குழு 

Missionary Mistress = திருவாட்டி, தயலவி, திருமதி 

Mobile Medical Unit = நடமாடும் மருத்துவப் பிரிவு 

Mobile Unit Staff = நடமாடும் பிரிவுப் பணிைாளர் 



Mobile Unit Van = நடமாடும் பிரிவு ஊர்தி 

Money Bill = பணெ ்ெட்டமுன் வயரவு 

Money Order = பண அஞ்ெல் 

Money Value forms = விை்பயனப் படிவங்கள் 

Monthly Abstract = மாதெ ்சுருக்கக் குறிப்பு 

Monthly Account = மாதக் கணக்கு 

Monthly Journal = மாத இதழ், திங்களிதழ் 

Monthly Narrative Report = மாத விவரிப்பு அறிக்யக 

Monthly Return = மாத விவர அறிக்யக 

Moral Obligation = அைமுயைக் கடயம 

Mortgage Bonds = அயடமானப் பியண முறிகள் 

Mortuary = பிணவயை, பிணக்கிடங்கு 

Mosaic Floor = பல்வண்ண சமருகுத் தளம் 

Motor Bus Warrant = மபருந்து பைண ஆயணெ ்சீட்டு 

Motor Car = சீருந்து 

Motor Cycle = மிதி இைக்கி 

Motor Vehicles = இைக்கூர்திகள் 

Motor Vehicles Taxation Act = இைக்கூர்தி வரி விதிப்புெ ்ெட்டம் 

Mouse = சுட்டு நுண்சபாறி, சுட்டுக்கருவி 

Multimedia = பன் ஊடகம் 

Mufti = அலுவல் ொரா சபாது உயட 

Multipoint Taxation = பலமுயன வரி விதிப்பு 

Multipurpose Co-operative Society = பலமநாக்கு கூட்டுைவுெ ்

ெங்கம் 



Municipal Commissioner = நகராட்சி ஆயணைர் 

Municipal Corporation = மாநகராட்சி மன்ைம் 

Municipal Council = நகராட்சி மன்ைம் 

Municipal Hospital = நகராட்சி மருத்துவமயன 

Munsif's Court = உரியம இைல் நீதி மன்ைம் 

Museum = அருங்காட்சிைகம் 

Muster Roll = பணிைாளர் வருயகப் பட்டிைல் 

Muttadar, Muthavalli = இசுலாமிை அைெச்ொத்து மமலாளர் 

முத்தவல்லி 

Muttas = இசுலாமிை அைநியலைம் 

Mutual = ஒருவருக்கு ஒருவர,் ஒன்றுக்சகான்று 

[N] 

Name Board = சபைர்ப் பலயக 

Narcotic Drugs, Narcotics = மைக்க மருந்துகள் 

National Cadet Corps = மதசிை மாணவர் பயட 

National Education = மதசிைக் கல்வி 

National Employment Service = மதசிை மவயல வாை்ப்புப் பணி 

National Extension Service = மதசிை விரிவாக்கப் பணி 

National Highways = மதசிைப் சபருவழி, மதசிை சநடுஞ்ொயல 

National Institutions = மதசிை நியலைங்கள் 

Nationalisation = நாட்டுயடயமைாக்கல் 

Nationalist = நாடர், நாட்டினப் பை்ைார்வலர், நாட்டுப் பை்ைாளர் 

Nationality = நாட்டினம் 

National Savings Certificate = மதசிை மெமிப்புெ ்ொன்றிதழ் 



National Water Supply and Sanitation Programme = மதசிைக் குடிநீர் 

வழங்கல் மை்றும் துப்புரவுத் திட்டம் 

Nativity Certificate = பிைப்பிடெ ்ொன்றிதழ், சொந்த ஊர் 

ொன்றிதழ் 

Nature of Document = ஆவணத்தின் தன்யம 

Nautical = கப்பல் துயை ொர்ந்த, கடமலாடிகளுக் குரிை, 

கடல்யமல் 

Network = வயலையமப்பு, கட்டயமப்பு 

New Case Register = புதுக் கடிதப் பதிமவடு 

News letter = செை்தி மடல், செை்திக் கதிர் 

News Paper = செை்தித்தாள், நாளிதழ் 

Newsprint = இதழ் அெச்ிடும் தாள் 

News Real = செை்தித் தியரப்படம் 

Night Round = இரவுெ ்சுை்றுயக, இரவு மநரக் காவல் 

Night Soil Depot = மலக்கிடங்கு 

Nil Balance = இருப்பின்யம 

Node = யமை முயன, கணுமுயனைம் 

Nomination Paper = மவட்பு மனு 

Nominee = நிைமிக்கப்பட்டவர் சபைர் குறிப்பிடப்பட்டவர் 

Non-Judicial Stamp Paper = நீதித்துயைெ ்ொரா முத்தியரத்தாள் 

Non-Official = அலுவல் ொர்பை்ை 

Non-Plan Expenditure = திட்டத்தில் மெராெ ்செலவினம் 

Non-Plan Scheme = திட்டம் ொராப் பணி 

Non-Recurring Expenditure = சதாடராெ ்செலவினம் 



Non-Teaching Staff = கை்பிப்புப் பணி ொராப் பணிைாளர் 

Non-Technical = சதாழில் நுட்பமை்ை 

No Objection Certificate = மறுப்பின்யமெ ்ொன்றிதழ், இயெவுெ ்

ொன்றிதழ் 

No Parking = நிறுத்தி யவக்கக்கூடாத இடம், நிறுத்தக் கூடாத 

இடம், வாகனங்கயள நிறுத்தக்கூடாது 

Note Book = குறிப்மபடு 

Note File = குறிப்புக் மகாப்பு 

Notes and Drafts = குறிப்புகளும் வயரவுகளும் 

Notice = அறிவிப்பு 

Notice Board = அறிவிப்புப் பலயக 

Notification = அறிவிக்யக 

Not payable form = பணம் சபை இைலாப் படிவம் 

Numerals = எண்கள் 

Nursery = நாை்ைங்கால், வளர்ப்பிடம் 

Nursery School = செவிலிைர் பள்ளி, குழந்யதகள் பள்ளி 

Nursing Home = மருத்துவ இல்லம் 

[] 

Oath of Allegiance, Oath of Office = பதவிமைை்பு உறுதிசமாழி 

Oath of Office and Secrecy = பதவி மை்றும் இரகசிை காப்பு 

உறுதிசமாழி 

Oath of Secrecy = மயைக்காப்பு உறுதிசமாழி, இரகசிை 

உறுதிசமாழி 

Objectionable Publications = மறுப்புக்குரிை சவளியீடுகள் 

Objection Book = மறுப்புயரக் குறிப்மபடு 



Objection Book Advance = மறுப்புயரக் குறிப்மபட்டு முன்பணம் 

Objection Memo = மறுப்புயரக் குறிப்பாயண 

Objection Petition = மறுப்பு மனு, எதிர்ப்பு மனு 

Objection Slip = மறுப்புெ ்சீட்டு 

Objection Statement = மறுப்பு அறிக்யக 

Occupancy Right = குடியிருக்யக உரியம, உயடயமைாட்சி 

உரியம 

Off duty = அலுவல்முயை ஓை்வு 

Office = அலுவலகம், பதவி 

Office Assistant = அலுவலக உதவிைாளர் 

Office Superintendent = அலுவலகக் கண்காணிப்பாளர் 

Office Contingencies = அலுவலகெ ்சில்லயைெ ்செலவினம் 

Office Copy = அலுவலகப் படி, அனுவலக நகல் 

Office Manual = அலுவலக நயடமுயை நூல் 

Office Note = அலுவலகக் குறிப்பு 

Office Order = அலுவலக ஆயண 

Office Order Book = அலுவலக ஆயணக் குறிப்மபடு 

Office Procedure = அலுவலக நயடமுயை 

Office Proceedings = அனுவலக நடவடிக்யககள் 

Officer (Under Joining time) = பணி சபை்ை இயடக் காலத்திலுள்ள 

அலுவலர் 

Officer (Under Promotion) = பதவி உைர்வு சபறும் அலுவலர் 

Officer (Under Reservation) = முன் பதவிக்குத் திரும்பும் அலுவலர் 



Officer (Under Suspension) = தை்காலிகமாகப் பணி நீக்கம் 

செை்ைப்பட்ட அனுவலர் 

Officer (Under Training) = பயிை்சி சபறும் அலுவலர் 

Officer (Under Transfer) = மாை்ைலாகியுள்ள அலுவலர் 

Officer (Under Transit) = பைணக்காலத்திலுள்ள அலுவலர் 

Officer-in-charge = சபாறுப்பினுள்ள அலுவலர் 

Officer on probation = தகுதிகாண் பருவநியல அலுவலர் 

Official Capacity = அலுவல் முயையில் 

Official Conduct = அலுவல்முயை நடத்யத 

Official Dress = அனுவல்முயை உயட 

Official Language = ஆட்சி சமாழி 

Official Language (Legislative) Commission = ெட்ட ஆட்சி சமாழி 

ஆயணைம் 

Official Language Committee = ஆட்சி சமாழிக்குழு 

Official Letter = அலுவல் முயைக் கடிதம் 

Official Misconduct = அலுவல்முயை ொர்ந்த தவைான நடத்யத, 

அலுவல்முயை ொர்ந்த ஒழுக்கக் மகடு 

Official Publications = அதிகாரம் சபை்ை சவளியீடுகள் 

Official Secret = அலுவல் ொர் மயைைம், அலுவலக இரகசிைம் 

Officiating Service = நியலமபறில்லாப் பணி 

Oil Refiniery = எண்சணை் கெடகை்ைாயல, எண்சணை் 

சுத்திகரிப்புெ ்ொயல 

Old age pension = முதிமைார் உதவிப்பணம், முதிமைார் 

ஓை்வூதிைம் 

Omni Bus = ஒப்பந்தப் மபருந்து 



On India Government Service (On I.G.S.) = இந்திை அரசுப் 

பணிக்குரிைது (இ.அ.ப.) 

Opening Address = திைப்புயர 

Opening Balance = சதாடக்க இருப்பு 

Opening Ceremony = திைப்பு விழா 

Opening of Register = பதிமவடு சதாடங்கல் 

Open Market = (கட்டுப்பாடை்ை) சவளிெெ்ந்யத 

Operating System (O.S.) = செைை்படு சபாறிையமவு, இைக்க 

அயமப்பு 

Operation Theatre = அறுயவ அரங்கு, அறுயவெ ்சிகிெய்ெ 

அரங்கு 

Operator = இைக்குபவர் 

Opthalmic Hospital = கண் மருத்துவமயன 

Opinion = கருத்து, கருத்துயர, எண்ணம் 

Optional Holiday = விருப்ப விடுமுயை 

Oral Admission = வாை்சமாழி ஒப்புதல் 

Oral Agreement = வாை்சமாழி உடன்படிக்யக 

Oral Order = வாை்சமாழி ஆயண 

Ordinance = அவெரெ ்ெட்டம் 

Organisation = அயமப்பு, ெங்கம், நிறுவனம் 

Organisation and Staff = நிறுவனமும் பணிைாளரக்ளும் 

Organisation of the Office = அனுவலக அயமப்பு 

Organiser = அயமப்பாளர் 

Original Pay Bill = ெம்பள மூலப்பட்டி 



Original Side (Court) = முதமலை்பு நீதிமன்ைம் 

Orphanage = அனாயத இல்லம் 

Outgoing Reminder = அனுப்பு நியனவூட்டு 

Outgoing Return = அனுப்பு விவர அறிக்யக 

Out-house = புைக்கட்டுெ ்சிை்றில் 

Outline Development Plan = சுை்றுப்பகுதி மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

Out of pocket expense = செலவீட்டுப்படி 

Out-patient = புை மநாைாளர், புைமநாைாளி 

Out-Post = புைக்காவல் நியலைம் 

Outskirts = நகர்ப்புை எல்யல 

Over payment = மீயகக் சகாடுப்பு 

Over Production = மீட்டுமீறிை உை்பத்தி 

Over rule = ஒதுக்கித் தள்ளு, மறுத்துவிடல் 

Overseer = பணிப் பார்யவைாளர் 

Overtime Allowance = மியக மநரப் பணிப்படி 

Overtime Wages or Allowances = மியக மநர மவயலக் கூலி 

அல்லது மியக மநர மவயலப்படி 

Overvalue = மியக மதிப்பு 

[P] 

Packing and Forwarding Charges = சிப்பமாக்கி அனுப்பும் 

செலவுகள் 

Packing Supervisor = சிப்பங்கட்டுதல் மமை்பார்யவைாளர் 

Packer = சிப்பம் கட்டுபவர் 

Pact = உடன்படிக்யக 



Paid staff = ெம்பளம் சபறும் பணிைாளர் 

Pamphlet = சிறு சவளியீடு, துண்டு சவளியீடு, துண்டு பிரசுரம் 

Panchayat = ஊராட்சி 

Panchayat Board = ஊராட்சி மன்ைம் 

Panchayat Irrigation = ஊராட்சி பாெனம் 

Panchayat Road = ஊராட்சிெ ்ொயல 

Panchayat Radio Maintenance Organisation = ஊராட்சி 

வாசனாலிப் பராமரிப்பு நிறுவனம் 

Panchayat Union = ஊராட்சி ஒன்றிைம் 

Panchayat Union Dispensary = ஊராட்சி ஒன்றிை மருந்தகம் 

Panchayat Union Road = ஊராட்சி ஒன்றிைெ ்ொயல 

Pandemonium = சபருங்குழப்பம் 

Panel = மதர்ந்த சபைர்ப் பட்டிைல், சபைர்ப் பட்டிைல் 

Paper = தாள், காகிதம் 

Paper Control = காகிதக் கட்டுப்பாடு 

Paper Currency = தாள் நாணைம் 

Parcel Post = சிப்ப அஞ்ெல் 

Partition deed = பாகப் பிரிவியன ஆவணம், பாகப் 

பிரிவியனப் பத்திரம் 

Partner = கூட்டாளி, துயணவர் 

Part time employee, Part-time servant = பகுதி மநரப் பணிைாளர் 

Part-time work = பகுதி மநர மவயல 

Party Government = கட்சி அரசு 

Pass book = பை்று வரவுக் யகெெ்ாத்து 



Password = அனுமதிெ ்சொல் 

Passenger = பைணர், பைணி 

Passer-by = வழிெச்ெல்மவார் 

Passport = கடவுெச்ீட்டு 

Patriotism = நாட்டுப்பை்று 

Patrol = சுை்றுக்காவல், சுை்றுக் காவலர் 

Patron = காப்பாளர், புரவலர் 

Pawn broker = அடகு பிடிப்பவர் 

Pay = ெம்பளம் 

Pay advance = ெம்பள முன்பணம் 

Pay and Accounts Office = ெம்பளக் கணக்கு அலுவலகம் 

Pay bill = ெம்பளப் பட்டி 

Pay Disbursing Officer = ெம்பளம் வழங்கும் அலுவலர் 

Pay Drawing Officer = ெம்பளம் எடுக்கும் அலுவலர் 

Payee = பணம் சபறுபவர் 

Pay master = ெம்பளம் வழங்கும் அனுவலர் 

Pay of establishment = பணிைாளர் ெம்பளம் 

Pay of Officers = அனுவலரக்ள் ெம்பளம் 

Pay order = பணக் சகாடுப்பாயண 

Pay slip = ெம்பளெ ்சீட்டு 

Peak hour = உெெ் மநரம் 

Peak hour travel = மிகு சநரிெல் மநரப் பைணம் 

Pecuniary = பணஞ்ொர்ந்த 



Pending enquiry = விொரயண முடிவயடைா நியல 

Pending files = முடிவாகாக் மகாப்புகள் 

Pen-name = புயன சபைர் 

Pension = ஓை்வூதிைம் 

Pension alienation = ஓை்வூதிைம் உரியம மாை்ைம் 

Pension application = ஓை்வூதிை விண்ணப்பம் 

Pension arrears = ஓை்வூதிை நிலுயவ 

Pension contribution = ஓை்வூதிைப் பங்குத் சதாயக 

Pensioner = ஓை்வூதிைர் 

Pension fund = ஓை்வூதிை நிதி 

Peon = ஏவலர், பணிைாளர் 

Periodically = காலமுயை மதாறும் 

Periodical register = காலமுயை அறிக்யகப் பதிமவடு 

Periodical reports = காலமுயை அறிக்யககள் 

Periodical returns = காலமுயை விவர அறிக்யககள் 

Periodicals = பருவ சவளியீடுகள் 

Permanent Advance = நியல முன்பணம் 

Permanent Officer = நியல அலுவலர், நிரந்தர அலுவலர், 

நிரந்தர அதிகாரி 

Permanent Retention = நியல நிறுத்திக் சகாள்ளல் 

Permanent Settlement = நியலைான நிலவரித் திட்டம் 

Personal Allowance = தனிப்பட்ட படி 

Personal Assistant = மநர்முக உதவிைாளர் 



Personal Assistant to the commission of Agricultural Income Tax = 

மவளாண்யம வருமானவரி ஆயணைரின் மநர்முக 

உதவிைாளர் 

Personal Attendance = மநர்முக வருயக 

Personal Attention = மநர்முகக் கவனம் 

Personal Clerk = மநர்முக எழுத்தர் 

Personal custody = மநர்முக சபாறுப்பு, சொந்தப் சபாறுப்பு 

Personal deposit Account = பதவிப் சபைர் யவப்புத்சதாயகக் 

கணக்கு 

Personal deposit = பதவிப்சபைர் யவப்புத் சதாயக 

Personal file = பணிைாளர் மந்தணக் மகாப்பு, பணிைாளர் 

இரகசிை மகாப்பு 

Personal Inspection = மநர்முக ஆை்வு 

Personal Pay = தனிப்பட்ட ெம்பளம் 

Personal Register = தனிப் பதிமவடு 

Personal Surety = ஆள் பியணைம் 

Personation = ஆள் மாைாட்டம் செை்தல் 

Perspective Plan = சதாயல மநாக்குத் திட்டம் 

Petition = மனு 

Petitioner = மனுெ ்செை்பவர் 

Pharmacy = மருந்தாக்ககம், மருந்துக் கயட 

Pharmacist = மருந்தாக்குநர் 

Photo = நிழை்படம் 

Photographer = நிழை்படக் கயலஞர் 



Physical fitness certificate = உடல்தகு நியலெ ்ொன்றிதழ், உடல் 

தகுதிெ ்ொன்றிதழ் 

Physical disability = உடல் ஊனம், உடல் இைலாயம 

Physical fitness = உடல் நலத் தகுதி 

Pilgrim tax = புனிதப் பைணர் வரி, புனிதப் பைணவரி 

Pilot = வானூர்தி ஓட்டுநர், வலவர், விமானி 

Pioneer = வழிமுயனவர், முதலில் செைை்படுபவர் 

Planning and Development = திட்டமிடுதலும் வளரெ்ச்ியும் 

Planning Officer = திட்ட அலுவலர் 

Planning Schemes = திட்ட மவயலகள் 

Plant and Machinery = இைந்திரத் சதாகுதியும் இைந்திர 

நியலைமும் 

Platinum Jubilee = பவள விழா 

Playground = வியளைாட்டுத் திடல் 

Plea = வழக்கு, வாதம், மவண்டுதல் 

Plea of Alibi = பிறிதிடமிருப்பு வாதம், மவை்றிட வாதம், அைலிட 

வாதம் 

Plotted sketch = மயனையமப்பு வயரபடம் 

Plumber = குழாை்ப் பணிைர் 

Poet Laureate = அயவப் புலவர், அரெயவக் கவிஞர், 

அயவக்களப் புலவர் 

Point of Law = ெட்டக்கூறு, ெட்டக்கருத்து 

Point of order = ஒழுங்குெ ்சிக்கல், ஒழுங்குப் பிரெெ்யன 

Police = காவல்துயை 

Police constable = காவலர் 



Police force = காவல் பயட 

Police Gazette = காவல் துயை அரசிதழ் 

Police guard = காவல் துயைக் காப்பு 

Policeman = காவலர் 

Police orderly = காவல் ஏவலர் 

Police quarter (lines) = காவலர் குடியிருப்பு 

Police recruit schools = காவலர் பயிை்சிப் பள்ளிகள் 

Police Station = காவல் நியலைம் 

Police Torture = காவல் துயை வயத 

Policies and plans = மகாட்பாடுகளும் திட்டங்களும் 

Policy Holder = ஈட்டுறுதிைாளர் 

Political agitation = அரசிைல் கிளரெ்ச்ி 

Political detenu = தடுப்புக் காவல் அரசிைல் யகதி 

Political meetings = அரசிைல் கூட்டங்கள் 

Political pension = அரசிைல் சதாண்டு ஓை்வு உதவிைத்சதாயக 

Political Prisoners = அரசிைல் யகதிகள் 

Political sufferers = அரசிைல் திைாகிகள் 

Political suspects = ஐைத்திை்குரிை அரசிைல் ொர்பினர் 

Politician = அரசிைலாளன் 

Poll = வாக்சகடு, வாக்சகடுப்பு 

Polling agent = வாக்குெெ்ாவடி முகவர் 

Polling arrangements = வாக்குப் பதிவு ஏை்பாடுகள் 

Polling Assistant = வாக்குெ ்ொவடி முகவர் 



Polling Booth = வாக்குெ ்ொவடி 

Polling day = வாக்குப் பதிவு நாள் 

Polling duty = வாக்குப் பதிவு பணி 

Poiling materials = வாக்குப் பதிவுக்கான சபாருள்கள் 

Polling Station = வாக்குெ ்ொவடி 

Poll Tax = தயலவரி 

Poor home = ஏயழைர் இல்லம் 

Population = மக்கள் சதாயக 

Population Explosion = மக்கள் சதாயக சவடிப்பு 

Port dues = துயைமுகத் தீர்யவ 

Porter = எடு கூலிைாள், சுயம கூலிைாள், சுயமைாள் 

Port folio = அயமெெ்ர் அலுவல்துயை, அலுவல் ொர்ந்த, 

நிர்வாகம் ொர்ந்த 

Port fund = துயைமுக நிதி 

Port Trust Board = துயைமுகப் சபாறுப்பாட்சிக் கழகம் 

Possibility = நிகழக்கூடிைது, ஒல்லுவது 

Post = அஞ்ெல், பணியிடம், கம்பம் 

Postage = அஞ்ெை் கட்டணம் 

Postage stamp = அஞ்ெல் வில்யல 

Postal order = அஞ்ெல் காமொயல 

Post and Telegraphic Office = அஞ்ெல் – தந்தி அலுவலகம் 

Post approval = பின் ஏை்பு 

Post audit = பின் தணிக்யக 

Post card = அஞ்ெல் அட்யட 



Post dated cheque = பின் நாளிட்ட காமொயல 

Post Graduate Course = பட்ட மமை்படிப்பு 

Posthumous = இைந்த பின்னான, மரணத்திை்குப் பிந்யதை 

Posthumous award = மரணத்திை்கு பிந்யதை விருது 

Posting list = நிைமனப் பட்டிைல் 

Postings = நிைமன ஆயண 

Postman = அஞ்ெலாள் 

Postmaster = அஞ்ெலகத் தயலவர் 

Post Natal = மபறுகாலத்திை்குப் பிந்திை 

Post Office = அஞ்ெலகம், அஞ்ெல் நியலைம் 

Post Sanction = பின் ஒப்பளிப்பு 

Post-script = பின் குறிப்பு 

Poverty Certificate = வறுயமெ ்ொன்றிதழ் 

Power sprayer = வியெத் சதளிப்பான் 

Practical Experience = நயடமுயை அனுபவம் 

Practitioner = சதாழில் புரிபவர், (மருத்துவர், வழக்குயரஞர்) 

Pre audit = முன் தணிக்யக 

Predecessor = மூதாயத, பதவியில் முன்னிருந்தவர் 

Pre-historic = வரலாை்றுக்கு முந்திை, சதால் பழங்காலத்திை 

Pre-judice = தப்சபண்ணம், முை்மகாள், குந்தகம் 

Preliminary enquiry = முதனியல விொரயண, முதனியல 

உொவல் 

Preliminary list of amendinents = முதனியலத் திருத்தப் பட்டிைல் 

Preliminary test = முதனியலத் மதர்வு 



Premature disposal = முதிரா முடிவு 

Premier = தயலயமையமெெ்ர் 

Premises = வளாகம் 

Premium = தவயணக் கட்டணம், பரிசில், ஊக்க ஊதிைம் 

Presidency = மாகாணம் 

President = தயலவர் 

Presiding Officer = தயலயம ஏை்பவர், தயலவர் 

Press = அெச்ுப்சபாறி, அெெ்கம், இதழ், வை்புறுத்து, அழுத்து, 

அமுக்கு, பத்திரியகத்துயை 

Press Act = அெெ்கெ ்ெட்டம் 

Press Communique = இதழ்களுக்கான ஏை்பு சபை்ை அறிவிப்பு 

Press Gallery = செை்திைாளர் மாடம் 

Press release = இதழ்ெ ்செை்திக் குறிப்பு 

Press reporter = செை்திைாளர் 

Presumption of fact = சபாருண்யமத் துணிபு 

Presumption of law = ெட்டத் துணிபு 

Prevention of cruelty to animals = விலங்குவயதத் தடுப்பு 

Preventive Detention = தடுப்புக் காவல் 

Preventive Measures = தடுப்பு நடவடிக்யககள் 

Preventive Medicine = காப்பு மருந்து 

Price control = வியலக் கட்டுப்பாடு 

Priced inventory = வியல விவரப்பட்டிைல் 

Price list = வியலப்பட்டிைல் 

Prima facie = முதல் மநாக்கில் 



Primary duty = முதை் கடயம 

Primary education = சதாடக்கக் கல்வி 

Primary Health Centre = சதாடக்க நல நியலைம் 

Prime Minister = தயலயம அயமெெ்ர், பிரதமர் 

Principal = அெல், முதல், முதல்வர் 

Printing Press = அெெ்கம், அெச்ுப்சபாறி 

Prison = சியை, சியைெெ்ாயல, காவை்கூடம் 

Prisoner = யகதி 

Prisoners of War (POWS) = மபாரக்் யகதிகள் 

Prisoner's testimony = யகதிெ ்ொன்று 

Private correspondence = தனிமுயைக் கடிதத் சதாடர்பு 

Private Limited Company = வயரைறுக்கப்பட்ட தனிைார் 

நிறுவனம் 

Private property = தனிைார் சொத்து 

Private School = தனிைார் பள்ளி 

Private sector = தனிைார் துயை 

Privilege leave = உரியம விடுப்பு 

Probation = தகுதிகாண் பருவம் 

Probation Officer = நன்னடத்யதப் சபாறுப்பு அலுவலர், 

நன்னடத்யதக் கண்காணிப்பு அலுவலர் 

Probation period = தகுதிகாண் பருவ காலம் 

Proceedings in open Court = நீதிமன்ை சவளிப்பயட விொரயண 

Process Memo = நீதிமுயைக் கட்டயளக் குறிப்பு 



Processing = பதனிடுதல், செைலாக்கம், செைல்முயைப் 

படுத்தல் குறியீடு 

Pro-Chancellor of University = பல்கயலக்கழக இயணமவந்தர் 

Proclamations = அரசுெெ்ாை்ைாயண, அரசுப் சபாது அறிவிப்பு, 

பிரகடனம் 

Production of document = ஆவணம் தாக்கல் செை்தல் 

Professional College = சதாழில் கல்லூரி 

Professional misconduct = சதாழில் முயை ஒழுக்கக் மகடு 

Professor = மபராசிரிைர் 

Proforma = முயைைான படிவம் 

Proforma account = ஒப்பயடப்புக் கணக்கு 

Proforma invoice = ஒப்பயடப்புப் சபாருள் விவரப் பட்டி 

Programme = நிகழ்ெச்ி நிரல், திட்டம், செைல்முயைத் திட்டம், 

கட்டயளத் சதாடர், செைல்முயை 

Progress report = முன்மனை்ை அறிக்யக 

Prohibitory Order = தயடைாயண 

Project method = செைல் திட்டமுயை 

Proof Reader = ஒப்பெெ்ர், சமை்ப்புத் திருத்துபவர் 

Propoganda Officer = சகாள்யக பரப்பு அலுவலர் 

Property surety = சொத்துப் பியணைம் 

Property tax = சொத்து வரி 

Prophylactic Medicine = மநாை்த் தடுப்பு மருந்து 

Prophylactic Vaccine = தடுப்பு ஊசி மருந்து 

Prospectus = தகவல் சதாகுப்மபடு 



Protective Clause = காப்பீட்டுக் கூறு 

Protective endorsement = காப்பீட்டு மமை்குறிப்பு 

Protective measures = காப்பீட்டு நடவடிக்யககள் 

Protector of Emigrants = குடிசபைர்மவார் காப்பாளர் 

Protector of Immigrants = குடிபுகுமவார் காப்பாளர் 

Protocol = உடன்படிக்யக மூல வயரவு, அரசு விழா குறித்து 

மரபுெ ்சீர்முயை, மரபுெ ்சீர்முயை அலுவலர் 

Provident Fund = வருங்கால யவப்பு நிதி 

Provident Fund Deposits = வருங்கால யவப்புநிதித் சதாயக 

Provident Fund Subscriptions = வருங்கால யவப்பு நிதி செலுத்து 

சதாயக 

Provincialised Staff = மாநிலப் பணியில் மெரக்்கப்பட்ட 

பணிைாளர் 

Provision = வயகைம், ஏை்பாடு, ஒதுக்கீடு வழிவயக, காப்புயர, 

மளியகப்சபாருள் 

Provision of funds = நிதி ஒதுக்கீடு 

Proxy = அதிகாரமளிக்கப்சபை்ை மாை்ைாள், பதிலான 

Psychology = உளவிைல் 

Public Accounts = சபாதுக் கணக்கு 

Public Accounts Committee = சபாதுக் கணக்குக் குழு 

Publications = சவளியீடுகள் 

Public carrier = வாடயகெ ்சுயம உந்து, வாடயகெ ்சுயம ஊர்தி 

Public Debt = அரசுக் கடன் 

Public Document = அரசு ஆவணம் 

Public Endowment = சபாது அைக்கட்டயள 



Public Examination = அரசுத் மதர்வு 

Public Health = மக்கள் நல்வாழ்வு 

Public Health and sanitation = மக்கள் நல்வாழ்வும் துப்புரவும் 

Public instruction = சபாதுக்கல்வி 

Public Insterest = சபாது நலன் 

Public Library = சபாது நூலகம் 

Public Limited Company = வயரைறுக்கப்பட்ட சபாது நிறுவனம் 

Public Notification = சபாது அறிவிக்யக 

Public record = அரசுப் பதிவுரு 

Public relations = மக்கள் சதாடர்பு 

Public Relations Officer = மக்கள் சதாடர்பு அதிகாரி 

Public resort = சபாதுமக்கள் கூடுமிடம் 

Public sector = சபாதுத்துயை 

Public servants = அரசுப் பணிைாளர் 

Public Service = சபாதுநலப் பணி, அரசுப் பணி 

Punching of stamps = முத்தியர வில்யலகயளத் துயளயிடுதல் 

Punishment roll = தண்டயனப் பட்டிைல் 

Punitive police = தண்டக் காவல் பிரிவு 

Purchase ledger = சகாள்முதல் மபமரடு 

Purchase price = வாங்கிை வியல, சகாள்முதல் வியல 

Purse = பணப் யப 

[Q] 

Quadrennial = நான்காண்டுகளுக்கு ஒருமுயைைான, 

நான்காண்டுகள் நீடிக்கிை 



Quadruplicate = நான்குமடிைான படிகயளயுயடை 

Qualifying service = தகுதிசபறு பணிக்காலம் 

Quarterly = காலாண்டுமதாறும் 

Quarterly Jounnal = காலாண்டு இதழ் 

Quarterly Report = காலாண்டுஅறிக்யக 

Quasi-Government Employee = அரசுெெ்ார்பு நிறுவனப் 

பணிைாளர் 

Questionnaire form = வினாப் பட்டிைல் படிவம் 

[R] 

Rader = சதாயல நியல இைக்க அறிகருவி 

Radiologist = கதிரிைலர், நுண்கதிர்ப்படம் எடுத்தவர் 

Radiosupervisor = வாசனாலி மமை்பார்யவைாளர் 

Raid = திடீரெ்ம்ொதயன, திடீரத்் தாக்குதல், சூயை 

Rail Borne Trade = இருப்பூர்தி வழி வணிகம் 

Railway = இருப்புப்பாயத, இரயில் பாயத 

Railway Accident, Train Accident = இருப்பூர்தி விபத்து, இரயில் 

விபத்து 

Railway Board = இருப்பூர்தி வாரிைம், இரயில் பாயத வாரிைம் 

Railway consignment = இருப்பூர்தி அனுப்புெ ்ெரக்கு 

Railway Contracts and Agreements = இருப்பூர்தித் துயை 

ஒப்பந்தங்களும் உடன்படிக்யககளும், இரயில்மவ 

ஒப்பந்தங்களும் உடன்படிக்யககளும் 

Railway Credit notes = இருப்பூர்தித்துயை வரவுெ ்சீட்டுகள் 

Railway Debentures and loans = இருப்பூர்தித் துயைக் கடன் ஈட்டு 

ஆவணங்களும் கடன்களும் 



Railway level Crossing = இருப்புப் பாயத ெந்திக் கடவு 

Railway Line Crossing = இருப்புப் பாயதக் கடப்பு 

Railway Lines = இருப்புப் பாயதகள் 

Railway Overbridge = இருப்புப் பாயத மமம்பாலம் 

Railway Parcel = இருப்பூர்தி வழி அனுப்பு சிப்பம் 

Railway Police = இருப்பூர்திக் காவலர் 

Railway Protection Force = இருப்பூர்தித் துயைப் 

பாதுகாப்புப்பயட 

Railway Rates and Fates = இருப்பூர்தித் துயை வீதங்களும் 

கட்டணங்களும் 

Railway Reservationஇருப்பூர்தியில்இடஒதுக்கீடு 

Railway Rolling Stock = இருப்பூர்தித் துயை உருள் இருப்புெ ்

ெரக்குத் சதாகுதி 

Railway Station = இருப்பூர்தி நியலைம், புயகவண்டி நியலைம், 

இரயில்மவ நியலைம் 

Railway Ticket = இருப்பூர்திப் பைணெச்ீட்டு, இரயில் 

பைணெச்ீட்டு 

Railway Warrant = இருப்பூர்திப் பைண ஆயணெ ்சீட்டு 

RAM = மநரணுகு நியனவகம் 

Rationing Officer = பங்கீட்டு அலுவலர் 

Reading Room = படிப்பகம், படிப்பயை 

Ready Reckoner = உடன் கணிப்புக்குதவு சுவடி, உடன் 

கணிப்புப் பட்டி, கணிப்புெ ்சுவடி 

Ready Reference = உடனடிப் பார்யவக்கு 

Real Estate = வீடு, நில உயடயமகள், சொத்து விை்பயனைகம் 



Reallotment = மறு ஒதுக்கீடு 

Reappropriation of Fund = நிதி மறு ஒதுக்கம் 

Reboot = புத்திைக்கம், மறு சதாடக்கம் 

Receipt = பை்றுெச்ீட்டு, சபறுசபாருள் வரவு, இரசீது 

Receipts and charges = வரவுகளும் செலவுகளும் 

Receptionist = வரமவை்பாளர் 

Recipient = சபை்றுக் சகாள்பவர் 

Reciprocal Arrangement = பரிமாை்ை ஏை்பாடு, எதிரீடட்ு ஏை்பாடு 

Recognised School = ஏை்புப் சபை்ை பள்ளி 

Reconciliation = இணக்கம், ஒத்தியெவு, ெமரெம் 

Record = பதிவுரு 

Record Box = பதிவுருப் சபட்டி 

Record Clerk = பதிவுரு எழுத்தர் 

Recording of Vote = வாக்குப் பதிவு 

Record Issue Register = பதிவுரு வழங்கு பதிமவடு 

Record Keeper = பதிவுருப் சபாறுப்பாளர் 

Record Office = ஆவணக் காப்பகம் 

Record Room = பதிவு அயை 

Recoupment of Permanent Advance = நியல முன்பண 

நியைவாக்கம் 

Recovery of Rent = வாடயகப் பிடித்தம், குத்தயகப் பிடித்தம் 

Recreation Centre = சபாழுது மபாக்கு நியலைம் 

Recrearion Club = மனமகிழ் மன்ைம் 

Recrimination = எதிரக்் குை்ைெெ்ாட்டு 



Recruiting Officer = (பயடக்கு) ஆள் எடுக்கும் அலுவலர் 

Recurring Deposit = சதாடர் யவப்புத் சதாயக 

Recurring Expenditure = சதாடர் செலவினம் 

Red Cross Society = செஞ்சிலுயவெ ்ெங்கம் 

Re-election = மறு மதரத்ல் 

Re-examination = மறு ஆராை்வு, மறு மதர்வு 

Reference Library = மமை்மகாள் நூலகம் 

Reference Number = பார்யவக் கடித எண் 

Referencer = ஆதாரங்குறிப்பவர் 

Referendum = சபாதுவாக்சகடுப்பு 

Reformatory = சீர்திருத்த நியலைம் 

Reform Schemes = சீர்திருத்தத் திட்டங்கள் 

Refresher Course = புத்தாக்கப் பயிை்சி, மறு பயிை்சி, 

புத்சதாளிப் பயிை்சி 

Refrigerator, Frigidaire = குளிர்ப்பதனப் சபட்டி 

Refugee = அகதி 

Refused leave = மறுக்கப்சபை்ை விடுப்பு 

Regional Inspector = வட்டார ஆை்வாளர் 

Regional Language = வட்டார சமாழி 

Regional Office = மண்டல அலுவலகம் 

Regional Radio Officer = வட்டார வாசனாலி அலுவலர் 

Register = பதிமவடு 

Registered Holder = பதிவுசபை்ை உயடயமைாளர் 

Registered Letter, Registered Post, Registered Tapal = பதிவு அஞ்ெல் 



Registed Post, acknowledgement Due = ஒப்புயக சபைத்தக்க 

பதிவு அஞ்ெல் 

Registered Medical Practitioner = பதிவுசபை்ை மருத்துவர் 

Register Number = பதிவு எண் 

Registrar = பதிவாளர் 

Registrar of Births and Deaths = பிைப்பு, இைப்புப் பதிவாளர் 

Registrar of Books = நூை் பதிவாளர் 

Registration Gazette = பதிவுத்துயை அரசிதழ் 

Registration of Books = நூை் பதிவு 

Registration of Marriages = திருமணப் பதிவு 

Registration of Security Bonds = பியண முறிப் பதிவு 

Regulated Market = முயையுறு அங்காடி, ஒழுங்கு முயை 

அங்காடி 

Reguiation = ஒழுங்குமுயை விதிகள் 

Remarks = குறிப்புயர 

Reminder Diary = நியனவூட்டுக் குறிப்பு 

Remission = மன்னிப்பு, குயைப்பு 

Remission of sentence = தண்டயனக் குயைப்பு 

Remission of Tax = வரிக் குயைப்பு 

Remittance Transfer Certificate = செலுத்துத்சதாயக மாை்றுெ ்

ொன்றிதழ் 

Remote = மெை்யம, சதாயலவு, சநடுந்சதாயலவிலுள்ள, 

ஒதுக்கமாயுள்ள, சதாடர்பை்ை 

Removal from Service = பணிநீக்கம் 

Remuneration = யகம்மாறு, உயழப்பூதிைம், கட்டணம் 



Renewal application = புதுப்பிப்பு விண்ணப்பம் 

Rent Controller = வாடயகக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் 

Rental Value = வாடயக மதிப்பு, குத்தயக மதிப்பு 

Rented Building = வாடயகக் கட்டடம் 

Rent Free Building = வாடயகயில்லாக் கட்டடம் 

Rent Restriction = வாடயகக் கட்டுப்பாடு 

Rent suit = தீர்யவ வழக்கு, வாடயக வழக்கு, குத்தயக வழக்கு 

Repatriation = தாைகத்துக்கு மீளல், தாைகத்துக்கு அனுப்புதல் 

Reports and Returns = அறிக்யககளும் காலமுயை 

அறிக்யககளும் 

Representative = ொர்பாளர், பிரதிநிதி 

Republic = குடிைரசு 

Rescue operation = மீட்பு நடவடிக்யக 

Research = ஆராை்ெச்ி 

Research Assistant = ஆராை்ெச்ி உதவிைாளர் 

Research Officer = ஆராை்ெச்ி அலுவலர் 

Research Scheme = ஆராை்ெச்ித் திட்டம் 

Reservation = ஒதுக்கீடு 

Reservation of Appointment = நிைமன ஒதுக்கீடு 

Reserve Bank of India = இந்திைெ ்மெம வங்கி 

Reserved Forests = காப்புக் காடுகள் 

Reserved Land = ஒதுக்கிை நிலம் 

Reserve Fund = காப்பு நிதி 

Reserve Police = மெமக் காவலர், மெமக் காவல் பிரிவு 



Resident Director = உள்ளுயை இைக்குநர் 

Resignation = பதவி விலகல் 

Rest House = ஓை்வில்லம், ஓை்வகம், ஓை்வு இல்லம் 

Rest Shed Watcher = ஓை்வுக் சகாட்டயகக் காவலர் 

Resumption of Funds = நிதியைத் திரும்பக் யகக்சகாள்ளுதல் 

Retailer = சில்லயை விை்பயனைாளர் 

Retired Officer = ஓை்வுசபை்ை அலுவலர் 

Retirement = (பணி) ஓை்வு 

Retranslation = மறுசமாழி சபைர்ப்பு 

Retreading = உருளிப்பட்யட புதுப்பிப்பு 

Returning Officer = மதரத்ல் சபாறுப்பு அலுவலர் 

Return ticket = பைண மீள்வுெ ்சீட்டு 

Revenue = வருவாை் 

Revenue Board's Standing Orders = வருவாை் வாரிை நியல 

ஆயணகள் 

Revenue department = வருவாை்த் துயை 

Revenue Deposit = வருவாை் யவப்புத் சதாயக 

Revenue Division = வருவாை்க் மகாட்டம் 

Revenue Receipts = வருவாை்த் துயை வரவினம் 

Revenue Recovery = வரித்தண்டல், வருவாை்ப் பிடித் 

Revenue Stamp = வரி வில்யல 

Revenue Summons = வருவாை்த் துயை அயழப்பாயண 

Reversion = பணியிைக்கம், முந்யதை பணிக்குத் திரும்பல் 

Revised Estinate = திருத்திை மதிப்பீடு 



Ring Leader = கலகத் தயலவன் 

Riparian Right = ஆை்ைங்கயர நிலம் ொர் உரியம 

Road Roller = ொயல உருயள 

Rocket = ஏவுகயண 

Roll call = வருயகப்பதிவு 

Roll of honour = சிைப்புை்ைார் பட்டிைல் 

ROM (Read Only Memory) = வாசிப்பு நியனவகம் 

Root Directory = மூலெ ்மெமிப்பகம் 

Ropeway = கயிை்றுப் பாயத 

Roster = மவயல முயைப் பட்டிைல் 

Rostrum = சொை்சபாழிவு மாடம் 

Rotation of Crops = சுழல்முயைப் பயிர் 

Rough Copy = செப்பமை்ை படி 

Rough Draft = செப்பமை்ை வயரவு 

Rough Estimate = மதாராை மதிப்பீடு 

Rough Paper = முரட்டுத் தாள் 

Rough Sketch = மதாராை வயரபடம் 

Route Map = வழிகாட்டு குறிப்புப் படம் 

Routine Clerk = வாலாை எழுத்தர் 

Routine File = வாலாைக் மகாப்பு 

Rowdyism = மபாக்கிரித்தனம் 

Rubber Stamps = இரப்பர் முத்தியர, யகப்சபாறிப்பு 

Ruled Paper = மகாடிட்ட தாள் 



Rule out = தகுதிைை்ைசதனத் தள்ளு 

Rules of games = வியளைாட்டு விதிகள் 

Running Commentary = நிகழ்ெச்ித் சதாடர் விளக்கவுயர 

Running Current = நடப்புக் கடிதம் 

Running Note File = சதாடர் குறிப்புக் மகாப்பு 

Rural Development = ஊரக வளரெ்ச்ி 

Rural Housing Scheme = ஊரக வீட்டு வெதித் திட்டம் 

Rural Manpower Scheme = ஊரக மனித ஆை்ைல் திட்டம் 

Rural Water Supply Scheme = ஊரகக் குடிநீர் வழங்கு திட்டம் 

Rush of Expenditure = திரள்மவகெ ்செலவினம் 

[S] 

Safety Locker = காப்புப் சபட்டகம் 

Salaries and Allowances = ெம்பளங்களும் படிகளும் 

Salary = ெம்பளம், ஊதிைம் 

Sale deed = விை்பயன ஆவணம் 

Sale Price = விை்பயன வியல 

Sales Attendant = விை்பயனப் பணிைாள் 

Sales Assistant = விை்பயன உதவிைாளர் 

Sales Depot = விை்பயனக் கிடங்கு 

Sales Ledger = விை்பயனப் மபமரடு 

Sales Man = விை்பயனைாளன், விை்பயனைாளர் 

Sales Manager = விை்பயன மமலாளர் 

Sales Tax = விை்பயன வரி 



Sanitary Inspector = துப்புரவு ஆை்வாளர் 

Savings Account = மெமிப்புக் கணக்கு 

Savings Bank = மெமிப்பு வங்கி 

Savings Deposit = மெமிப்பு யவப்புத் சதாயக 

Scale of Pay = ெம்பள ஏை்ை முயை 

Scavenging Tax = துப்புரவுவரி 

Schedule = அட்டவயண 

Scheduled Banks = அட்டவயணயிடப்பட்ட வங்கிகள் 

Scheme = திட்டம், ஏை்பாடு 

Scheming = ெதிசெை்கிை, வழிவயக செை்கிை 

Scholarship = படிப்புதவித் சதாயக, புலயம 

Science Association, Scientific Association = அறிவிைை் கழகம் 

Scientific knowledge = அறிவிைல் அறிவு 

Scout Master = ொரண ஆசிரிைர் 

Sealed Cover = முத்தியரயிட்ட உயை 

Sealed Tender = முத்தியரயிட் ஒப்பந்தப் புள்ளி 

Search Fee = மதடு கட்டணம் 

Search warrant = மொதயனயிடுவதை்கான ஆயண 

Search without Warrant = ஆயணைை்ை மொதயன 

Seçonder = வழி சமாழிபவர் 

Second Grade Draftsman = இரண்டாம் தர வயரவாளர் 

Secretariat- செைலகம் 

Secretariat Department = செைலகத் துயை 



Secretarial Course = செைலகப் பணிக் கல்வி 

Secretary = செைலாளர் 

Secretary to the Development Commissioner = வளரெ்ச்ி 

ஆயணைரின் செைலாளர் 

Section Head = பிரிவுத் தயலவர் 

Section Officers = பிரிவு அலுவலரக்ள் 

Section Writer = பிரிவு எழுத்தர் 

Secular State = உலகிைல் ொர்பரசு 

Securities = கடனீட்டு ஆவணங்கள் 

Security = கடனீடு, பியணைம், பியண, பாதுகாப்பு 

Security Officer = சமை்க்காப்பு அலுவலர், காப்ப அலுவலர் 

Security Bond = பியண முறி 

Security Deposit = பியண யவப்புத் சதாயக 

Security of the State = நாட்டுப் பாதுகாப்பு 

Security Proceedings = காப்பு நடவடிக்யககள், பாதுகாப்பு 

நடவடிக்யககள் 

Security Register = பியணைப் பதிமவடு 

Select Committee = சபாறுக்குக் குழு, மதர்வுக்குழு 

Selection Grade = சதரிவு நியல 

Self Appraisal = தன் மதிப்பீடு 

Self Cheque = தாமன பணம் சபைக்கூடிை காமொயல, தாமன 

மாை்ைக்கூடிை காமொயல 

Self Government = தன்னாட்சி 

Seminar = கருத்தரங்கு 



Senior Electrical Inspector = முதுநியல மின் ஆை்வாளர் 

Senior Accounts Officer = முதுநியலக் கணக்கனுவலர் 

Septic tank (Latrine) = நெச்ுத்தயட, மலக்குழி 

Servant = பணிைாளர், மவயலைாள் 

Service Home = சதாண்டு இல்லம், பணி இல்லம் 

Service Postage Stamps = அரசுப் பணி அஞ்ெல் வில்யலகள் 

Service of Summons = அயழப்பாயண மெர்ப்பித்தல் 

Service Roll = பணிப் பட்டிைல் 

Sheet = தாள், தகடு (படுக்யக) மமல் விரிப்பு 

Sheriff = மாநகரண்ணல், மாநகர அண்ணல் 

Shipping Fees = கப்பை் கட்டணம் 

Shipping Rules = நாவாை் விதிகள், கப்பல் விதிகள் 

Ship yard = கப்பல் கட்டும் துயை 

Short hand Allowance = சுருக்சகழுத்துப் படி 

Show - Case = காட்சிப் சபட்டி 

Show Cause Notice = காரணம் மகட்கும் குறிப்பாயண, விளக்கம் 

மகட்கும் அறிவிப்பு 

Show Room = காட்சி அயை 

Signature = ஒப்பம் 

Sign Board = வழிகாட்டிப் பலயக 

Site Plan = மயன அயமப்புப் படம் 

Sitting Fees = அமர்வுக் கட்டணம் 

Skeleton Indent = அயடப்பயடத் மதயவப் பட்டிைல் 

Skeleton Staff = இன்றிையமைாப் பணிைாளர் 



Sketch = மாதிரிப் படம், திட்ட உருவயர 

Skilled Labour = தனித்திைம் வாை்ந்த மவயலைாள் 

Slaughter House = இயைெச்ிக் சகாட்டில் 

Sleeper = இருப்பூர்தித் துயில் சபட்டி, குறுக்குக் கட்யட, 

தூங்கும் வெதிப் சபட்டி 

Slum Clearance Board = குடியெப் பகுதி மாை்று வாரிைம் 

Slum Clearance Scheme = குடியெப் பகுதி மாை்றுத் திட்டம் 

Small Savings Scheme = சிறு மெமிப்புத் திட்டம் 

Small Scale Industries = சிறு சதாழில் நிறுவனங்கள் 

Social Justice = ெமூக நீதி 

Social Service = ெமூகத் சதாண்டு, ெமூகப் பணி 

Social Service League = ெமூக நலெ ்ெங்கம் 

Social Welfare = ெமூக நலன் 

Software = சமன்சபாருள் 

Sovereignty = இயையம, இயைைாண்யம 

Spare Copies = உதிரிப் படிகள் 

Speaker (Legislative Assembly) = ெட்டப் மபரயவத் தயலவர், 

மபரயவத் தயலவர் 

Special Additional Personal Assistant = தனிக்கூட்டு மநர் 

உதவிைாளர் 

Special Allowance = சிைப்புப் படி 

Special Armed Police = தனிப்பயடக்கலக் காவல் பிரிவு 

Special bylaws = தனித் துயண விதிகள் 

Special Clerk = தனி எழுத்தர் 



Special Duty = தனிப் பணி 

Special Deputy Collector = தனித்துயண மாவட்ட ஆட்சிைர் 

Special File = தனி வியரவுக் மகாப்பு 

Special Funds = தனி நிதிகள் 

Specialist = துயைவல்லார், சிைப்பு நியலைாளர் 

Special Localities Allowance = தனிப் பகுதிகளுக்கான படி 

Special Officer = தனி அலுவலர், தனி அதிகாரி 

Special Officer for Municipality = நகராட்சித் தனி அலுவலர், 

நகராட்சித் தனி அதிகாரி 

Special Pay Special Provision = தனி ஏை்பாடு, தனி ஒதுக்கம் 

Special Staff = தனிப் பணிைாளரக்ள் 

Special Tests = தனித் மதர்வுகள் 

Special reports = தனி அறிக்யக 

Specific Relief = குறித்தவயகத் தீர்வு 

Specimen = மாதிரி 

Specimen Signature = மாதிரிக் யகசைாப்பம் 

Spirit Lamp = ொராை விளக்கு 

Sports = வியளைாட்டு 

Spray Painting = சதளிப்புப் பூெச்ு 

Stadium = வியளைாட்டரங்கு 

Staff = பணிைாளர் சதாகுதி 

Staff-Subordinate = ொர்நியலப் பணிைாளர் 

Stainless Steel = துருவுைா எஃகு, துருப்பிடிக்காத இரும்பு 

Stall = விை்பயனெ ்ொவடி 



Stamp = முத்தியர வில்யல, முத்தியர வரித்தாள், முத்தியர 

Date Stamp = மததி முத்தியர 

Revenue Stamp = வரிவில்யல 

Service Postage Stamp = அரசுப்பணி அஞ்ெல் வில்யல 

Stamp Account = அஞ்ெல் வில்யலக் கணக்கு 

Stamp Act = முத்தியர வரிெ ்ெட்டம் 

Stamp Duty = முத்தியர வரி 

Stamp Papers = முத்தியரத் தாள்கள், பத்திரங்கள் 

Stamp fees = முத்தியர இடு கட்டணம் 

Stamping Party = முத்தியர இடும் பணிைாளர் 

Stamp, Judicial = நீதித்துயை முத்தியரத்தாள் 

Stamp, non-Judicial = நீதித்துயை ொரா முத்தியரத்தாள் 

Stamp vendor = முத்தியர வரித்தாள் விை்பவர், முத்தியர 

வில்யல விை்பவர், முத்தியரத்தாள் விை்பயனைாளர் 

Stand = நியலைம் 

Bus-stand = மபருந்து நியலைம் 

Cart - stand = வண்டிப்மபட்யட 

Cycle-stand = மிதி வண்டி நியலைம் 

Rickshaw stand = மூவுருளி நியலைம் 

Traffic stand = மபாக்குவரவு நியலைம் 

Standard measurement = மூலஅளவு 

Standardized List = நியலயுை்ை பட்டி 

Standard of Life, Standard of Living = வாழ்க்யகத் தரம் 

Standing Committee = நியலக்குழு 



Standing Counsel = நியலெ ்ெட்ட அறிவுயரைாளர் 

Standing Order = நியல ஆயண 

Board's Standing Orders = வருவாை் வாரிை நியல ஆயணகள் 

Starred Question = சதாடர் மகள்வி, சதாடர் வினா 

State = அரசு, மாநிலம், நியலயம 

Presidency State = மாகாணம் 

Foreign State = அைல்நாடு 

State Administration = மாநில ஆட்சி 

State Aid = அரசு உதவி 

State Bank = அரசு வங்கி 

State Editor = மாநிலப் பதிப்பாசிரிைர் 

State Government = மாநில அரொங்கம் 

State List = மாநில அதிகாரப்பட்டி, மாநிலப் பட்டிைல் 

State Loan = மாநிலக் கடன் 

Statement = அறிக்யக, வாக்குமூலம், விவரப்பட்டி, விளக்க 

உயர 

Absentee Statement = வராதவர் விவரம் 

Data Statement = அடிப்பயட விவரப்பட்டி 

Inconsistent Statement = முரணான வாக்குமூலம் 

Incriminating Statement = குை்ைத்திை்கு உட்படுத்தும் 

வரக்்குமூலம் 

State Prisoners = அரசுக் யகதிகள் 

State Services = மாநிலப் பணிைாளர் சதாகுதி 

Statesmanship = அரசிைல் வல்லயம 



State Trading Scheme = அரசு வணிகத் திட்டம் 

Station = இடம், நியலைம் 

Experimental Station = மொதயனநியலைம், செை்முயை 

நியலைம் 

Police Station = காவல் நியலைம் 

Polling Station = வாக்சகடுப்பு நியலைம் 

Pumping Station = நீர் இயைக்கும் நியலைம் 

Railway Station = இருப்புப்பாயத நியலைம், இரயில் 

நியலைம் 

Stationery = எழுதுசபாருள்கள் 

Covers = உயைகள் 

Flat Files = மகாப்பு அட்யடகள் 

Forms = படிவங்கள் 

Ink = யம 

Paper = தாள் 

Straw Board = அட்யடத் தாள் அட்யட 

Statistics = புள்ளி விவரங்கள் 

Agricultural Statistics = மவளாண்யமப் புள்ளி விவரங்கள் 

Criminal Statistics = குை்ைப்புள்ளி விவரங்கள் 

Vital Statistics = மக்கள் பிைப்பு இைப்புப் புள்ளி விவரங்கள், 

முக்கிைப்புள்ளி விவரங்கள் 

Statistics of pendency = நிலுயவப் புள்ளி விவரங்கள் 

Statutory Committee = ெட்டப்படி அயமந்த குழு 

Statutory Powers = ெட்ட வழிப் சபை்ை அதிகாரங்கள் 



Statutory Rules = ெட்ட விதிகள் 

Stay Order = தடுப்பு ஆயண, தயட ஆயண 

Interim Stay = இயடக்காலத் தடுப்பு ஆயண, 

இயடக்காலத் தயடைாயண 

Steam Engine = நீராவிப் சபாறி 

Stencil Paper = படிசைடுதான் 

Stenographer, Steno-Typist = சுருக்சகழுத்துத் தட்டெெ்ர் 

Still Birth = செத்துப் பிைத்தல், குழந்யத இைந்து பிைத்தல் 

Stipend = பயிை்சி உதவிப் பணம் 

Stipendiaries = பயிை்சி உதவிப் பணம் சபறுபவர் 

Stock = இருப்புெ ்ெரக்கு 

Stock-Account = இருப்புெ ்ெரக்குக் கணக்கு 

Stock Exchange, Stock market = பங்கு விை்பயனக் களம் 

Stock Exchanges = பங்கு ஆவண மாை்று நியலைங்கள் 

Stock File = முதன்யம ஆயணத் சதாகுப்பு 

Stock Verification = இருப்பு ெரிபாரத்்தல் 

Stolen Property = திருடிை சொத்து 

Stop = நிை்கும் இடம் 

Bus Stop = மபருந்து நிை்குமிடம் 

Store = ெரக்கு அயை, கிடங்கு, பண்டகொயல, பண்டகம் 

Store-keeper = பண்டகக் காப்பாளர் 

Structure = அயமப்பு, கட்டுக்மகாப்பு 

Students' Advisory Committee = மாணவர் அறிவுயரக் குழு 

Students' Committee = மாணவர் குழு 



Study = கல்விைறிவு, கல்விப் புலம் 

Board of Studies = பாடத்திட்டக் குழு 

Study Leave = கல்வி விடுப்பு 

Study Room = படிப்பயை 

Sub-Centre = ொர்பு நியலைம் 

Sub-Clause = உட்கூறு 

Sub-Committee = உட்குழு 

Sub-Court = ொர்பு நீதிமன்ைம் 

Sub-Division = உட்மகாட்டம் 

Sub-Heads = உள் தயலப்புகள் 

Submission of Files, Submission of Papers = மகாப்புகயளப் 

பணிந்தனுப்பல் 

Submitted for orders, For orders = ஆயணக்காகப் 

பணிந்தனுப்பப்படுகிைது 

Subordinate Officers = ொர் நியல அலுவலரக்ள் 

Subscription = சகாடுப்பு, ெந்தா 

Subsidiary Company = கியள நிறுவனம் 

Subsidiary industry = துயணத் சதாழில் 

Subsidiary occupation = துயண வாழ்வுத் சதாழில் 

Subsidy = உதவித் சதாயக, ஆதரவுத் சதாயக, மானிைம் 

Subsistence allowance = பியழப்பு ஊதிைம், உணவுப்படி 

Substituted Service = மாை்றுெ ்ொர்வு 

Sub-taluk = ொர் வட்டம், துயண வட்டம் 

Sub-treasury = ொர்நியலக் கருவூலம், கியளக்கருவூலம் 



Succession to Assets = சொத்துக்கு வழி உரியமைர் 

Succession to Liabilities = சபாறுப்புக்கு வழி உரியமைர் 

Succession to obligation = கடப்பாடுகளுக்கு வழி உரியமைர் 

Succession to Properties = உயடயமகளுக்கு வழியுரியம 

Succession to rights = உரியமகளுக்கு வழியுரியம 

Suggesstion = கருத்து எடுத்துக் கூைல் 

Suit = உரியமயிைல் வழக்கு 

Acquisition Reference = நியல எடுப்பு பை்றிை வழக்கு 

Summary Rejection = உடன் தள்ளுபடி செை்தல் 

Summary Recovery = உடன் தண்டல் 

Summary Trials = சுருக்கு விொரயண 

Summing Up = சதாகுத்துயரத்தல் 

Summoning = அயழப்பாயண அனுப்புதல் 

Sunshade = சவயில் மயைப்பு, நிழல் தட்டி 

Superannuation Pension = வைது முதிர்வு ஓை்வூதிைம், வைது 

முதிர்வுக் சகாடுயவ 

Superintendent = கண்காணிப்பாளர் 

Building Superintendent = கட்டிடக் கண்காணிப்பாளர் 

Junior Superintendent = இளநியலக் கண்காணிப்பாளர் 

Senior Superintendent = முதுநியலக் கண்காணிப்பாளர் 

Superintendent of Post Office = அஞ்ெலகக் கண்காணிப்பாளர் 

Supertax = மியக வரி 

Supervisor Instructors = மமை்பார்யவைாளர் பயிை்சி 

ஆசிரிைரக்ள் 



Supplementary = துயண, சதாடர்பான 

Supplementary Grants = துயண மானிைம் 

Supplementary Speaker = துயணப் மபெெ்ாளர் 

Supplies to Troops = பயடகளுக்கான வழங்கு சபாருள் 

Surcharge = மமல்வரி, தண்டத் தீர்யவ 

Surgeon = அறுயவ மருத்துவர் 

Surrender of leave = விடுப்பு ஒப்புவிப்பு 

Surrender of funds = நிதி ஒப்புவிப்பு 

Surveillance = கடுங்கண்காணிப்பு 

Survey = நில அளயவ 

Survey and Boundaries Act = நில அளவை எல்வலச ்சட்டம் 

Survey excess = நில அளயவயில் மியக 

Survey Marks = நில அளயவக் குறிகள் 

Surveyor = நில அளயவைர் 

Survivorship = எஞ்சிைவர் உரியம 

Suspense Account = தனிக்கணக்கு 

Suspend from an office = தை்காலிகமாக நீக்கு 

Suspension of work = மவயலயை நிறுத்தி யவத்தல் 

Suspension of Revenue = தீர்யவத் தண்டல் நிறுத்தல் 

Sweeper = சபருக்குபவர், துப்புரவுப் பணிைாளர் 

Switch = சபாருத்தி, மின் சபாத்தான் 

Sworn statement = ஆயணயுறுதி வாக்குமூலம் 

Sympathetic remark = பரிவுக் குறிப்பு 



Syndicate (University) = பல்கயலக்கழக ஆட்சிக்குழு 

[T] 

Taluk = வட்டம் 

Accounts = வட்டக் கணக்குகள் 

Avenue Committee = வட்ட நிழை்ொயலக் குழு 

Office = வட்ட அலுவலகம், வட்டாட்சி அனுவலகம் 

Tamper with Witnesses = ொட்சிகயளக் கயலத்தல் 

Tank Restoration Scheme = ஏரி புதுப்பிக்கும் திட்டம் 

Tariff = சுங்க வரி, வீதப்பட்டி 

Tax = வரி 

Capitation Tax = தயலக்கட்டு வரி 

Cart Tax = வண்டி வரி 

Commercial Tax = வணிக வரி 

Corporation Tax = மாநகராட்சி வரி, இயணை வரி 

Direct Tax = மநர்முக வரி 

Double Taxation = இருமுயை வரி விதிப்பு, இரட்யட 

வரிவிதிப்பு 

Entertainment Tax = மகளிக்யக வரி 

Excess Profit Tax = மிவை ஆதாய ைரி 

Incidence of = ைரி நிவலப்பாடு 

Income-tax = ைருமான ைரி 

Indirect-Tax = மவைமுை ைரி 

On Advertisements in Newspapers = சசய்தித்தாள் விளம்பர 

ைரி 



On Agricultural Income = மவளாண்யம வருமான வரி 

On Animals and Boats = விலங்குகள் மதாணிகள் வரி 

On Entry of Goods into Local Areas = உள்ளூர்ப் 

பகுதிகளுக்கு வரும், சபாருள்கள் மமல் வரி 

On Luxuries includingTaxes on Amusements Entertainments Betting and 

Gambling = மவடிக்யக, மகளிக்யக, பந்தைம் சூதாட்டம் 

உள்ளிட்ட ஆடம்பரங்களின் மீது வரி 

On Mineral Rights = கனிப்சபாருள் உரியம வரி 

On Professions, Trades, Callings and Employments = சதாழில், 

வணிகம், மவயல. அலுவல் ஆகிைவை்றின்மீது வரி 

On Railway Fares and Freights = இருப்புப்பாயதப் பைணக் 

கட்டணம், ெரக்குக் கட்டணம் மீது வரி 

On Sale or Purchase of Goods = ெரக்கு விை்பயன அல்லது 

சகாள்முதல் மீது வரி 

Pilgrim Tax = ெமைக் செல்யக வரி 

Poll Tax = தயலவரி 

Profession Tax = சதாழில் வரி 

Property Tax = சொத்து வரி 

Sales Tax = விை்பயன வரி 

Scavenging Tax = துப்புரவு வரி 

Super Tax = மியக வரி 

Vehicles and Animals Tax = வண்டிகள், விலங்குகள் வரி 

Taxation = வரி விதிப்பு 

Tax Superintendent = வரிக் கண்காணிப்பாளர் 

Tea Party = மதநீர் விருந்து 

Teachers' College = ஆசிரிைர் பயிை்சிக் கல்லூரி 



Teaching Grant = ஆசிரிைரக்ளுக்கான மானிைம் 

Tear off Block = கிழிதாள் அட்யட 

Technical Assistant = சதாழில்நுட்ப உதவிைாளர் 

Technical Education = சதாழில் நுட்பக் கல்வி 

Technical Examination = சதாழில் நுட்பத் மதர்வு 

Technical Institute = சதாழில் நுட்பப் பயிலகம் 

Technical Officer = சதாழில் நுட்ப அலுவலர் 

Technical Sanction = சதாழில் நுட்ப ஒப்பளிப்பு 

Technical Supervisor = சதாழில் நுட்ப மமை்பார்யவைாளர் 

Technical Terms = சதாழில் நுட்பெ ்சொை்கள் 

Technician = சதாழில் நுட்பப் பணிைாளர் 

Technique = நுட்பெ ்செைல்முயை 

Technology = சதாழில் நுட்பவிைல் 

College of Technology = சதாழில் நுட்பக் கல்லூரி 

Telecommunication = சதாயலெ ்செை்திப் மபாக்குவரத்து 

Telegram = தந்திெ ்செை்தி 

Telegraph = தந்தி 

Telephone = சதாயலமபசி 

Telephone Clerk = சதாயலமபசி எழுத்தர் 

Telephone Operator = சதாயலமபசி இைக்குபவர் 

Telescope = சதாயலமநாக்கி 

Telex = சதாயல எழுதி 

Temple Committee = மகாவில் ஆட்சிக்குழு 



Temporary = தை்காலிக, நியலைை்ை 

Temporary Establishment = தை்காலிகப் பணிைாளர ்அயமப்பு 

Temporary Officer = தை்காலிக அலுவலர் 

Temporary Order = தை்காலிக ஆயண 

Tenancy Act = . குடிவாரெ ்ெட்டம், பயிரிடுபவர் உரியமெ ்ெட்டம் 

Tenant = குடி, பயிரிடுபவர், குடியிருப்பவர், குடிைானவர், 

குடீவாரதாரர் 

Co-Tenant = உடன்குடி, ஒட்டுக்குடி, கூட்டுக்குடி, ெக 

வாடயகைாளர் 

Tender = ஒப்ப அறிவிப்பு, ஒப்பந்தப் புள்ளி 

Tendered Vote = ஆை்வுக்குரிை வாக்கு 

Tentage Allowance = கூடாரப்படி 

Tenure = உரியம முயை, நீடிப்புக் காலம், உரியமக்காலம் 

Term of Office = பணிபுரி காலம் 

Terminal = முயனைம் 

Terimination of Service (without stigma) = மவயல முடிவுறுதல் 

(பழிப்பின்றி) 

Termination of Service (with stigma) = மவயல முடிவுறுதல் 

(பழிப்புடன்) 

Terrace cultivation = படித்தளெ ்ொகுபடி 

Territorial Waters = நாடு மெர்ந்த கடை் பகுதிகள் 

Test = மதர்வு, மொதயன செை், மபாட்டிைாட்டம், மொதயன 

Test Audit = மொதயனத் தணிக்யக 

Testify = ொட்சி சொல், ொன்று கூறு 

Tester = பரிமொதகர் 



Testimony = ொட்சிைம், ொன்று 

Text-Book Committee = பாட நூை் குழு 

Textile Control = துணி நூல் கட்டுப்பாடு, சநெவுக் கட்டுப்பாடு 

Textile Industry = சநெவுத் சதாழில் 

Theatre = அரங்கு, அரங்கம் 

Cinema Theatre = தியரப்பட அரங்கம் 

Dance Theatre = ஆடலரங்கு 

Drama Theatre = நாடக அரங்கு 

Operation Theatre = அறுயவைரங்கு 

Theatre and Dramatic Performance = நாடக அரங்குகளும், நாடக 

நிகழ்ெச்ிகளும் 

Therapeutics = மநாை்த் தீர்ப்பு இைல் 

Third Grade Draftsman = மூன்ைாம் தர வயரவாளர் 

Through Proper channel = முயை வழி, ெரிைான வழியில் 

Thumb Impression = சபருவிரல் அயடைாளம் 

Demand Ticket = சீட்டு மகட்க 

Entrance Ticket = நுயழவுெ ்சீட்டு 

Ticket Examiner = சீட்டு ஆராை்வாளர் 

Tidiness and cleanliness of the office = அலுவலகத்தின் சீரும் 

தூை்யமயும் 

Time-table = கால அட்டவயண 

Title – head = சபைரத்் தயலப்பு 

Title Deed = உரியம, ஒப்பாவணம், உரியமப் பட்டைம் 

Titles and Title Holders = பட்டங்களும், பட்டம் சபை்ைவரக்ளும் 



Toddy = கள் 

Token coin = அயடைாள நாணைம் 

Token grant = அயடைாள மானிைம் 

Toll compensation = ொயலெ ்சுங்க ஈடு 

Toll contribution = ொயலெ ்சுங்க உதவித் சதாயக 

Tool Palatte = கருவி வண்ணத்தட்டு 

Topographical Survey = இட அயமப்பு நில அளயவ 

Top Senior Foreman = தயலயம முதுநியல முதலாள் 

Tour Journal = பைணக் குறிப்மபடு 

Touring Cinema = இடம் சபைர் தியரப்படம் 

Town Panchayat = மபரூராட்சி மன்ைம் 

Town Hall = நகர மண்டபம், நகர்மன்ைம் 

Town Planning = நகர அயமப்பு 

Town Planning Committee = நகர அயமப்புக்குழு 

Town Survey Number = நகர அளயவ எண் 

Tractor = இைந்திரக் கலப்யப, உழுயவ 

Tractor Driver = இைந்திரக் கலப்யப ஓட்டுநர் 

Tracing paper = வயரபடி நகல்தாள் 

Trade = சதாழில் வணிகம் 

Trade and Commerce = சதாழில் வணிகமும், வாணிகமும் 

Trade Corporation = சதாழில் வணிக இயணைம் 

Trade Disputes = சதாழில் தகராறுகள், சதாழில் வழக்குகள் 

Free Trade = சுங்க வரியிலா வணிகம் 



Trade mark = வணிகக் குறி 

Trading Corporation = வணிக இயணைம் 

Traffic = மபாக்குவரவு 

Traffic Census = மபாக்குவரவுக் கணக்சகடுப்பு 

Traffic Control = மபாக்குவரவுக் கட்டுப்பாடு 

Traffic Island = ொயலத் திடட்ு 

Traffic point = ொயலயில் காவலர் நிை்பிடம் 

Traffic Stand = ொயலயில் வண்டி நிை்பிடம் 

Train = சதாடர் வண்டி 

Electric Train = மின் சதாடர் வண்டி, மின்ொர இரயில் 

Goods Train = ெரக்குத் சதாடர் வண்டி 

Trained Teacher = பயிை்சி சபை்ை ஆசிரிைர் 

Training = பயிை்சி 

Trainee = பயிை்சி சபறுபவர் 

Training School = பயிை்சிப் பள்ளி 

Transaction = நடவடிக்யக 

Transferee = மாை்ைப் சபறுபவர் 

Transferer = மாை்றுபவர் 

Transfer of Charge = அலுவல் சபாறுப்பு மாை்ைல் 

Transfer of Registry = பட்டா மாை்ைல் 

Translation = சமாழி சபைர்ப்பு, சமாழிைாக்கம் 

Transmitter = ஒலி அனுப்பி 

Transport = மபாக்குவரத்து ஏை்றுெ ்செல்லுதல் 



Transportation = இடப்சபைர்வு, சகாண்டு செல்லல், அனுப்புதல் 

Transport Supervisor = மபாக்குவரத்து மமை்பார்யவைாளர் 

Traveller = பைணர் 

Travelling Allowance = பைணப்படி 

Travelllers' Bungalow = பைணிைர் மாளியக 

Treasury = கருவூலம் 

Tree Tax Assessment = மர வரி விதிப்பு 

Tribes = பழங்குடிகள் 

Tribes Criminal = குை்ை மரபினர் 

Triennial = மூன்ைாண்டுக்சகாரு முயை 

Triplicate = முப்படிைாக, மூன்ைாம்படி 

Triune Officer = முப்பணி அலுவலர் 

Troops = பயடகள் 

True copy = உறுதி நகல், உண்யமப்படி 

Trunk - Call = சநடுந்சதாயலப் மபெச்ு 

Trust = நம்பிக்யக, நம்பகம், அைக்கட்டயள, சபாறுப்பணம் 

Tube Light = குழல் விளக்கு 

Turn Over = விை்று முதல், சமாத்த விை்பயன 

Tutor = உதவி ஆசிரிைர் 

Typed Copy = தட்டெச்ுப்படி, தட்டெச்ு நகல் 

Typewriter = தட்டெச்ு 

Typhoid = குடை்புண் காை்ெெ்ல் 

Typist = தட்டெெ்ர் 



Tyre, Tire (Rubber) = உருளிப்பட்யட 

[U] 

Umpire = நடுவர் 

Un-aided School = உதவி சபைாப்பள்ளி 

Unallotted Funds = ஒதுக்கப்படாத நிதிகள் 

Unclaimed Property = உரியம மகாரப்படாத சொத்து 

Underground Drainage = புயத வடிகால், பாதாள ொக்கயட 

Unauthorised expenditure = ஒப்பளிக்கப்சபைாத செலவினம் 

Unauthorised Occupation = முயைமகடான குடியிருக்யக, 

உரியமைை்ை ஆளுயக 

Unauthorised Register = ஏை்புைா பதிமவடு 

Unblemished Record = மாெை்ை பதிவுரு 

Unclaimed Deposit = உரியம மகாரப்படா யவப்புத் சதாயக 

Unclaimed Property = உரியம மகாரப்படாத சொத்து, 

மகாரிக்யகைை்ை சொத்து 

Unconstitutional = அரசிைலயமப்புெ ்ெட்டத்திை்கு முரணான 

Union Public Service Commission = யமை அரசுப் பணிைாளர் 

மதர்வாயணைம், மத்திை அரசுப்பணிைாளர் மதர்வாயணைம் 

United Nations Organisation = ஐக்கிை நாடுகள் ெங்கம் 

Unlicenced = உரிமம் சபைாத 

Unlimited Company = வயரயிடா நிறுவனம் 

Unlimited Liability = வயரயிடாப் சபாறுப்பு 

Unofficial Note (U.O. Note) = அலுவல்முயை ொராக் குறிப்பு 

Unpaid Expenses = சகாடுபடா செலவுகள் 



Unregistered Firm = பதிவுைா நிறுமம் 

Unregistered Parcel = பதிவு செை்ைப்படாத சிப்ப அஞ்ெல் 

Unreserved Forest = காப்பை்ை காடு 

Unreserved Land = ஒதுக்கப்சபைாத நிலம் 

Unskilled Labour = பயிை்சித்திைன் மவண்டா உயழப்பு 

Upper Division Inspector = மமை்பிரிவு ஆை்வாளர் 

Urgent File = வியரவுக் மகாப்பு, அவெரக் மகாப்பு 

Usual Allowances = வழக்கமான படிகள் 

Utilisation Certificate = பைனீட்டுெ ்ொன்றிதழ் 

[V] 

Vacancy = காலியிடம் 

Vacancy position = காலியிட நியலயம 

Vacancy Remission = குடியின்யமக்கான வரிக்குயைப்பு 

Valuation = வியல மதிப்பு, மதிப்பீடு 

Value Payable Post (V.P.P.) = பணம் செலுத்திப் சபறும் அஞ்ெல் 

Van = கூண்டு உந்து 

Van Driver = கூண்டு உந்து ஓட்டுநர் 

Verification Officer = ெரிபாரக்்கும் அலுவலர் 

Very Urgent File = மிக வியரவுக் மகாப்பு, மிக அவெரத் தன்யமக் 

மகாப்பு 

Veterinary = கால்நயட மருத்துவம் 

Veterinary College = கால்நயட மருத்துவக் கல்லூரி 

Veterinary Dispensary = கால்நயட மருந்தகம் 

Veterinary Hospital = கால்நயட மருத்துவமயன 



Vice-Chancellor of University = பல்கயலக்கழக துயணமவந்தர் 

Video Tape = ஒளி நாடா 

Vigilance Committee = கண்காணிப்புக் குழு 

Vigilance Home = கண்காணிப்பு இல்லம் 

Vigilance Service = கண்காணிப்புப் பணி 

Village Accounts = ஊர் கணக்குகள் 

Village Boundary = ஊர் எல்யல 

Village Establishments = ஊர்ப் பணிைாளரத்் சதாகுதி 

Village Headman = வருவாை்த்துயை ஊர் அலுவலர் 

Village Industries = ஊரத்்சதாழில்கள் 

Visitor's Book = பார்யவைாளர் குறிப்மபடு 

Visitor's Room = பார்யவைாளர் அயை 

Visual Education = காட்சிக் கல்வி 

Viva Voce = வாை்சமாழித் மதர்வு 

Vocational Education = வாழ்க்யகத் சதாழிை் கல்வி 

Voter = வாக்காளர் 

Voucher = செலவுெச்ீட்டு 

[W] 

Wages = கூலி 

Wagon = ெரக்கு இருப்பூர்திப் சபட்டி 

Waiting list = காத்திருப்பவர் பட்டிைல் 

Waiting Room = காத்திருக்கும் அயை 

Wakf = இசுலாமிை அைக்கட்டயள 



Wakf board = இசுலாமிை அைக்கட்டயளக் குழுமம் 

Wall Clock = சுவரக்் கடிகாரம் 

War Allowance = மபார்ப்படி 

Ward = சதாகுதி, பிரிவு, அயை 

Warden = விடுதிக் காப்பாளர் 

Warder = சியைக் காவலர் 

Wards = காப்பில் உள்ளவர், காப்புளார் 

Warehouse = கிடங்கு, பண்டகொயல 

Warehousing Corporation = பண்டகொயலக் கழகம் 

War loan = மபாரக்் கடன் 

Warm clothing advance = சவப்ப உயட முன்பணம் 

Warrant of precedence = வரியெ முயையம ஆயண 

War time Allowance = மபாரக்்காலப் படி 

Wash basin = கழுவு சதாட்டி 

Waste paper basket = கழிவுத்தாள் கூயட 

Watch and ward duties = காவல் பணி 

Watch Dog = காத்துப் மபணுநர் 

Watch man = காவல்காரர் 

Water diviner, Water finder = உல்லிைர், ஊை்று உணர்பவர், 

ஊை்றுக் கண்டறிபவர் 

Water ways = நீர் வழிகள் 

Water words = நீர் வழங்கும் நியலைம் 

Wazx light = சமழுகுவரத்்தி 

Weapon = பயடக்கலம், ஆயுதம் 



Weather report = வானியல அறிக்யக 

Weekly Journal = வார இதழ் 

Weekly return = வார விவர அறிக்யக 

Welcome address = வரமவை்புயர 

Witness Allowance = ொன்றுயரஞர் படி, ொட்சி படி 

Work Assistant = பணி உதவிைாளர் 

Working Capital = நயடமுதல் 

Working Class = சதாழிலாளர் இனம் 

Working committee = செைை்குழு 

Working Group = பணிக்குழு 

Working expenses = நயடமுயைெ ்செலவுகள் 

Working day = அலுவல் நாள், மவயல நாள் 

Working hours = அலுவல் மநரம், மவயல மநரம், பணி மநரம் 

Working journalist = பணிைாை்றும் இதழாளர், பணிைாை்றும் 

பத்திரியகைாளர் 

Working Partner = பணிபுரியும் பங்காளர் 

Worked Shed = சதாழிை் சகாட்டில் 

Worksman's breach of contract = வைவலயாள் ஒப்பந்த முறிவு 

Worksman's compensation = மவயலைாள் இழப்பீடு 

Workmanship = மவயலப்பாடு, மவயலத்திைன் 

Works Committee = பணிக் குழு 

Workship Attendants = பட்டயைப் பணிைாட்கள் 

Worldwide Wab (www) = உலகளாவிை தகவல் தளம் 

Worshipful Mayor = வணக்கத்திை்குரிை மமைர் 



Wound Pension = ஊனமயடந்மதார் ஓை்வுெ ்ெம்பளம் 

Wrapper = உயைத்தாள் 

Writing Pad = எழுது அட்யட 

Written test = எழுதும் மதர்வு 

[X] 

X- Ray = ஊடுகதிர், நுண்கதிர் 

X - Ray Flim = நுண்கதிர்ப் படம் 

X-Ray report = நுண்கதிர்ப்பட அறிக்யக 

[Y] 

Year book = ஆண்டுத் தகவல் சவளியீடு 

Yearly digest = ஆண்டுெ ்செை்தித் சதாகுப்பு 

Yours faithfully = தங்கள் நம்பிக்யகக்குரிை, தங்கள் 

உண்யமயுள்ள 

Yours Sincerely = தங்கள் உண்யமயுள்ள, தங்கள் உள்ளமார்ந்த 

Yours Truly = தங்கள் உண்யமைான 

துயைொர்ந்தகயலெச்ொை்கள் 

தமிழ்நாடுஅரொங்கம் 

தயலயமெச்ெைலகத்துயைகளின்சபைரக்ள் 

Agriculture Department = மவளாண்யமத் துயை 

Education Department = கல்வித் துயை 

Health and Family Planning Department = உடல்நல மை்றும் 

குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத் துயை 

Finance Department = நிதித்துயை 

Food Department = உணவுத் துயை 



Home Department = உள் துயை 

Industries, Labour and Housing Department = சதாழில், 

சதாழிலாளர் மை்றும் வீட்டு வெதித் துயை 

Law Department = ெட்டத் துயை 

Legislative Assembly = ெட்டமன்ைப் மபரயவத் துயை 

Department Legislative council = ெட்டமன்ை மமலயவத் துயை 

Deparment Public (Civil Defence) = சபாது (குடிமுயைப் 

பாதுகாப்புத்) துயை 

Department Public (Elections) Department = சபாது (மதரத்ல்) துயை 

Public (General-Miscellaneous) Department = சபாது (சபாது- 

பல்வயகத்) துயை 

Social WelFare (Information and Publicity Department = ெமுக நல 

(செை்தி விளம்பரத்) துயை 

Public (Inspection-cell) Department = சபாது (ஆை்வு-தனிப்பிரிவு) 

துயை 

Public (Military) Department = சபாது (பயடத்) துயை 

Public (Political) Department = சபாது (அரசிைல்) துயை 

Pubilc (Services) Department = சபாது (பணிைாளர் சதாகுதித்) 

துயை 

Public (Special) Department = சபாது (தனித்) துயை 

Public (Tamil Development) Department = சபாது (தமிழ் வளரெ்ச்ித்) 

துயை 

public Works Department = சபாதுப் பணித்துயை 

Revenue Department = வருவாை்த் துயை 

Rural Develompent and Local Administration Department = ஊரக 

வளரெ்ச்ி மை்றும் உள்ளாட்சித் துயை 



மவறுதுயைகளின் சபைரக்ள் 

Accommodation Conroller's Office = இடவெதிக்கட்டுப்பாடு 

அதிகாரி அலுவலகம் 

Agricultural Income-tax Department = மவளாண்யம வருமான 

வரித்துயை 

Animal Husbandry Department = கால் நயடப் பராமரிப்புத் துயை 

Approved Schools and Vigilance Department = சீர்திருத்தப் 

பள்ளிகள் மை்றும் கண்காணிப்புத்துயை 

Archaeology Department = சதால்சபாருளிைல் துயை 

Board of Revenue = வருவாை் வாரிைம் – 

(i) Land Revenue (i)நில வருவாை் 

(ii) Settlement (Land) (ii) நிலவரித் திட்டம் 

(iii) Survey and Land Records (iii)நில அளயவ, நிலப் பதிவுருக்கள் 

Commercial Taxes Department = வணிக வரித் துயை 

Co-operative Department = கூட்டுைவுத் துயை 

Directorate of Collegiate Education = கல்லூரிக் கல்வி இைக்ககம் 

Directorate of School Education = பள்ளக் கல்வி இைக்ககம் 

Directorate of Technical Education = சதாழில் நுட்ப கல்வி 

இைக்கம் 

Fisheries Department = மீன் துயை 

Forest Department = வனத் துயை 

Handloom Department = யகத்தறித் துயை 

Harijan Welfare Department = ஆதி திராவிடர் நலத் துயை 

Highways and Rural Works Department = சநடுஞ்ொயல, ஊரகப் 

பணித் துயை 



Hindu Religious and Charitable Endowments (Administration) 

Department = இந்து ெமை அைக்கட்டயள (ஆட்சித்) துயை 

Industries and Commerce Department = சதாழில் வணிகத் துயை 

Jail Department = சியைத் துயை 

khadi Department = கதரத்் துயை 

Labour Department = சதாழிலாளர் துயை 

Local Administration Department = உள்ளாட்சித் துயை 

Local Fund Audit Department = உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்யகத் 

துயை 

Dairy and Milk Project = பால் பண்யணத் திட்டம் 

Joint Director of Agriculture (Planning and Administration) = இயண 

மவளாண்யம இைக்குநர் (திட்டம் மை்றும் நிர்வாகம்) 

State Seed Farm = அரசு வியதப்பண்யண 

Joint Director of Agriculture (Inspection and General) = இயண 

மவளாண்யம இைக்குநர் (ஆை்வு மை்றும் சபாதுப்பிரிவு) 

Joint Director of Agriculture (I.A.A. Programme) = இயண 

மவளாண்யம இைக்குநர் (செறிவு மவளாண்யமப் பகுதித் 

திட்டம்) 

Deputy Director of Agriculture = துயண மவளாண்யம அலுவலர் 

Regional Deputy Director = வட்டாரத் துயண இைக்குநர் 

District Agricultural Officer = மாவட்ட மவளாண்யம அலுவலர் 

State Compost Development Officer = மாநில மக்கு உர வளரெ்ச்ி 

அலுவலர் 

Assistant Agricultural Engineer (S.C.S) = உதவி மவளாண்யமப் 

சபாறிைாளர் (மண்வளப் பாதுகாப்பு திட்டம்) 

Assistant Agriculture Engineer (Inspection) = உதவி மவளாண்யமப் 

சபாறிைாளர் (ஆை்வு) 



Assistant Agriculture Engineer (Tractor Worksshop) = உதவி 

மவளாண்யமப் சபாறிைாளர் (உழுயவப் பட்டயை) 

State Sugarcane Development Officer = மாநிலக் கரும்பு வளரெ்ச்ி 

அலுவலர் 

Cane Development Officer = கரும்பு வளரெ்ச்ி அலுவலர் 

Sugarcane Specaialist = கரும்புெ ்சிைப்பாை்வாளர் 

State Marketing Officer = மாநில விை்பயன அலுவலர் 

Assistant Marketing Officer = உதவி விை்பயன அனுவலர் 

Rice Research Station = சநை்பயிர் ஆராை்ெச்ி நியலைம் 

Agricultural Research Station = மவளாண்யம ஆராை்ெச்ி 

நியலைம் 

Assistant Direction (Drilling) = உதவி இைக்குநர் (துயளயிடும் 

பிரிவு) 

Assistant Oil Seeds Specialist = எண்சணை் வித்து உதவிெ ்

சிைப்பறிஞர் 

Assistant Paddy Specialist = சநை்பயிர் ஆராை்ெச்ி நியலைம் 

Field Manure Officer = இைை்யக உர அலுவலர் 

Assistant Cotton Specialist = உதவிப் பருத்திெ ்சிைப்பாளர் 

Cotton Extension Officer = பருத்தி விரிவாக்க அலுவலர் 

Oil Seeds Development Officer = எண்சணை் வித்து வளரெ்ச்ி 

அனுவலர் 

Banana Research Officer = வாயழ ஆராை்ெச்ி அலுவலர் 

Cashewnut Development Officer = முந்திரிப் சபருக்கு அலுவலர், 

முந்திரி வளரெ்ச்ி அதிகாரி 

Cocount Develoment Officer = சதன்யன வளரெ்ச்ி அலுவலர் 



Agricultural Engineer (Crash Programme) = மவளாண்யமப் 

சபாறிைாளர் (கடுவியரவுத் திட்டம்) 

Assistant Agricultural Engineer (Soil Conservation) (Maintenance) = 

உதவி மவளாண்யமப் சபாறிைாளர் (மண்வளப் பாதுகாப்பு). 

(பராமரிப்பு) 

Assistant Agricultural Engineer (Soil Conservation) (Investigation) = 

உதவி மவளாண்யமப் சபாறிைாளர் (மண்வளப் பாதுகாப்பு), 

(ஆராை்வு) 

Special District Agricultural Officer (cotton Package) = மாவட்ட 

மவளாண்யமத் தனி அலுவலர் (பருத்தித் தீவிரெ ்ொகுபடித் 

திட்டம்) 

Special District Agricultural Officer (Vegetables) = மாவட்ட 

மவளாண்யமத் தனி அலுவலர் (காை்கறிஉை்பத்தி) 

Special District Agricultural Officer (Tobacco Package) = மாவட்ட 

மவளாண்யமத் தனி அலுவலர் (புயகயியலத் தீவிரெ ்

ொகுபடித் திட்டம்) 

Special District Agricultural Officer (Potato) = மாவட்ட 

மவளாண்யமத் தனி அலுவலர் (உருயளக் கிழங்கு) 

Special District Agricultural Officer (Groundnut Package) = மாவட்ட 

மவளாண்யமத் தனி அலுவலர் (நிலக்கடயலத் தீவிரெ ்

ொகுபடித் திட்டம்) 

Special District Agricultural Officer (BananaPackage) = மாவட்ட 

மவளாண்யமத் தனி அலுவலர் (வாயழப்பழத் தீவிரெ ்

ொகுபடித் திட்டம்) 

Special District Agricultural Officer (dry Farming) = மாவட்ட 

மவளாண்யமத் தனி அலுவலர் (புன்செை் மவளாண்யம) 

Assistant Agricultural Engineer (Sand Dune Investigation Scheme) = 

உதவி மவளாண்யமப் சபாறிைாளர் (மணல்மமடு ஆராை்வுத் 

திட்டம்) 



Principal, Agricultural College = முதல்வர், மவளாண்யமக் 

கல்லூரி 

Assistant Nematologist = உதவி நூை்புழுவிைல் ஆராை்ெச்ிைாளர் 

Research Engineer = ஆராை்ெச்ிப் சபாறிைாளர் 

State Cotton Development Officer = மாநிலப் பருத்தி வளரெ்ச்ி 

அலுவலர் 

Assistant Cotton Development Officer = உதவி பருத்தி வளரெ்ச்ி 

அலுவலர் 

Tobacco Development Officer = புயகயியல வளரெ்ச்ி அலுவலர் 

Assistant Agricultural Engineer (Reclamation of Waste Lands) = உதவி 

மவளாண்யமப் சபாறிைாளர் (தரிசு நிலெ ்சீரத்்திருத்தம்) 

Special District Agricultural Officer (seed Multiplication) = மாவட்ட 

மவளாண்யமத் தனி அலுவலர் (வியதப் சபருக்கம்) 

கால்நயடப் பராமரிப்புத் துயை 

Superintendent, Livestock = கண்காணிப்பாளர், கால்நயட 

ஆராை்ெச்ி 

Research Station = நியலயும் 

Superintendent, District = கண்காணிப்பாளர், மாவட்டக் 

Livestock Farm = கால்நயடப் பண்யண 

Assistant Research Officer = உதவி ஆராை்ெச்ி அலுவலர் 

Hatchery Officer = சபாரிப்புப் சபாறி அலுவலர் 

Feed Development Officer = தீவன வளரெ்ச்ி அலுவலர் 

Superintendent, Poultry = கண்காணிப்பாளர், மகாழியின 

Research Station = ஆராெச்ி நியலைம் 

Officer, I/c., Central Semen Collection = அலுவலர், விந்து மெகரிப்பு 

யமை நியலைம் 



Cattle Development Specialist = கால்நயட வளரெ்ச்ிெ ்

சிைப்பாை்வாளர் 

Special District Agriculture = மாவட்ட வளரெ்ச்ித் சிைப்பாை்வாளர் 

Dairy Extension Officer = பாை்பத விரிவாக்க உதவிைாளர் 

Village Level Worker = கிராம நியலப் பணிைாளர் 

Superintendent, Sheep Farm = கண்காணிப்பாளர், ஆட்டுப் 

பண்யண 

Supervisor, sheep and Wool = மமை்பாயவைாளர,் ஆடுகம்பள 

உை்பத்தி 

Extension Centre = விரிவாக்க நியலைம் 

Veterinary Assistant Surgeon = கால்நயட உதவி அறுயவ 

மருத்துவர் 

Veterinary Assistant Surgeon, Sheep = கால்நயட உதவி அறுயவ 

மருத்துவர், ஆடு 

Demonstration Unit = வளர்ப்புெ ்செை்முயை விளக்கப் பிரிவு 

Rinderpest Officer = சவக்யக மநாை் அலுவலர் 

Grain Purchase Officer = தானிைக் சகாள்முதல் அலுவலர் 

Poultry Marketing Officer = மகாழியின் விை்பயன அலுவலர் 

Project Poultry Officer = மகாழியினத் திட்ட அலுவலர் 

Principal Investigetor = முதன்யம ஆராை்ெச்ிைாளர் 

Nutrition Officer, State = ஊட்டெ ்ெத்து அலுவலர், மாநிலக் 

Livestock Research Stattion = கால்நயட ஆராை்ெச்ி நியலைம் 

Research Officer (Bact) = ஆராை்ெச்ி அலுவலர், (நுண்ணுயிர்) 

Geneticist = மரபிைலறிஞர் 



Assistant Research Officer, Scheme on Calf Starter with Spacial 

Reference to economic Calf feeding = உதவி ஆராை்ெச்ி அலுவலர் 

(கன்றுகள் தீவன ஆராை்ெச்ி) 

Superintendent Salvage of Dry = கண்காணிப்பாளர், பால் வை்றிை 

பசுக்கள் 

Cows Farm = பராமரிப்புப் பண்யண 

Mixed Farming Officer = கலப்பு மவளாண்யம அலுவலர் 

Pig Breeding Officer = பன்றி இனப்சபருக்கு அலுவலர் 

Field officer for Meat Production = இயைெச்ி உை்பத்திக் களப்பணி 

அலுவலர் 

Project Operator = படக் கருவி இைக்குபவர் 

Cine Operator = தியரப்படம் இைக்குபவர் 

Publicity Assistant = விளம்பர உதவிைாளர் 

Agricultural Engineering Maistry = மவளாண்யம சபாறியில் 

மமலாள் 

Agricultural Engineering Supervisor = மவளாண்யமப் சபாறியிைல் 

மமை்பார்யவைாளர் 

Agricultural Farm Manager = மவளாண்யமப் பண்யண மமலாள் 

Extension officer (Agriculture) = வரிவாக்க அலுவலர் 

(மவளாண்யம ) 

Extension Officer (Animal Husbandry) = விரிவாக்க அலுவலர் 

(கால்நயடப் பராமரிப்பு) 

Agriculture Upper Subordinate = மவளாண்யம மமல் ொர்நியலப் 

பணிைாளர் 

Laboratory Assistant = ஆை்வக உதவிைாளர் 

Laboratory Attender = ஆை்வக பணிைாளர் 

Rediographer = கதிர்ப்படம் எடுப்பவர் 



Refrigerator Mechanic = குளிர்ப்பத் இைந்திரக் கம்மிைர் 

Master Flayer = தயலயமத் மதால் உரிப்பவர் 

Stockman Compounder = கால்நயட மருந்து கலப்பவர், 

கால்நயட மருந்துகலயவைர் 

Boilerman = சகாதிகலப் பணிைாள் 

சீர்திருத்தப்பள்ளிகள், விழிப்புப்பணி 

(DEPARTMENT OF APPROVED SCHOOLS AND VIGILANCE SERVICE) 

Chief Inspector of Approved Schools and Vigilance Service = 

சீர்திருத்தப் பள்ளிகள், விழிப்புப் பணித் தயலயம 

ஆை்வாளர் 

Assistant Chief Inspector of Approved Schools = சீர்திருத்தப் 

பள்ளிகள் உதவித் தயலயம ஆை்வாளர் 

Inspector of Vigilance Service = விழிப்புப் பணி ஆை்வாளர் 

Superintendent = கண்காணிப்பாளர் 

Medical Officer = மருத்துவ அலுவலர் 

Honorary Medical Officer = மதிப்புறு மருத்துவ அலுவலர் 

Psychologist = மனவிைலறிஞர் 

Supervisor = மமை்பார்யவைாளர் 

Junior Supervisor = இளநியல மமை்பார்யவைாளர் 

Assistant Superintendent (Administration) = உதவிக் 

கண்காணிப்பாளர் (ஆட்சி) 

Assistant Superintendent (Character Training) = உதவிக் 

கண்காணிப்பாளர் (நடத்யதப் பயிை்சி) 

Personal Assistant = மநர்முக உதவிைாளர் 

Secondary Grade Teacher = முதுநியல ஆசிரிைர் 

Higher Elementary Grade Teacher = இளநியல ஆசிரிைர் 



Tamil Pandit = தமிழாசிரிைர் 

Hindi Instructor = இந்தி ஆசிரிைர் 

Spinning Instructor = நூை்பு ஆசிரிைர் 

Weaving Instructor = சநெவு ஆசிரிைர் 

Mat Weaving Instructor = பாை் சநெவு ஆசிரிைர் 

Tailoring Instructor = யதைல் ஆசிரிைர் 

Carpentry Instructor = தெச்ு ஆசிரிைர் 

Blacksmithy Instructor = கருமாரத்் சதாழில் ஆசிரிைர் 

Metal work Instructor = உமலாகத் சதாழில் ஆசிரிைர் 

Embroidery Mistress = பூத்யதைல் ஆசிரியை 

Music Mistress = இயெ ஆசிரியை 

Book Binding Instructor = புத்தகங் கட்டுதல் ஆசிரிைர் 

Workshop Assistant = பட்டயை உதவிைாளர் 

Master Cutter (Garments) = தயலயம சவட்டுநர் (உயடகள்) 

Women's Welfare Officer = மகளிர ்நல அலுவலர் 

Physical Training Instructor = உடை்பயிை்சி ஆசிரிைர் 

Poultry Attendant = மகாழிப் பண்யணப் பணிைாள் 

Dairy Attendant = பால்பதப் பணிைாள் 

House Master = இல்லத்து ஆசிரிைர் 

Band Master = வாத்திைக்குழு ஆசிரிைர் 

Mason Instructor = சகாத்துமவயல ஆசிரிைர் 

Drawing Master = ஓவிை ஆசிரிைர் 

Chief Guard = தயலயமக் காப்பாள் 



Guard = காப்பாள் 

Gateman = வாயிை் காவலர் 

Remand Peon = காவல் மெவகர் 

Escort Peon = வழித் துயணெ ்மெவகர் 

Wireman = மின்கம்பிைாள் 

Watchman = காவை்காரர் 

Bank Chairman = வங்கித் தயலவர் 

Nurse-cum-Matron = செவிலிப் பணி மூதாை் 

Chief Matron = தயலயம மூதாை் 

Work Mistress = சதாழில் ஆசிரியை 

Senior Reception Home Assistant = முதுநியல வரமவை்பு இல்ல 

உதவிைாளர் 

Junior Reception Home Assistant = இளநியல வரமவை்பு இல்ல 

உதவிைாளர் 

Head Gardener = தயலயமத் மதாட்டக்காரர் 

Gardener = மதாட்டக்காரர் 

Sanitary Worker = துப்புரவுப் பணிைாள் 

Pharmacist = மருந்தாக்குநர் 

Nursing Orderly = செவிலிப் பணிைாள் 

Warden = காை்பாளர் 

Part-time Mechanic = பகுதி மநர இைந்திரக் கம்மிைர் 

Assistant Cutter (Garinents) = உதவி சவட்டுநர் (உயடகள்) 

Gutter (Holdall) = சவட்டுநர் (உள்ளடக்கி) 

Peon = மெவகர், பணிைாள் 



Woman Patroller = காவை் சபண்டிர் 

Attendant = பணிைாள் 

Sewing Mistress = யதைல் ஆசிரியை 

Hindustani Munshi = இந்துஸ்தானி ஆசிரிைர் 

Washerman = ெலயவைாளர் 

Woman Guard = சபண் காப்பாளர் 

வருவாை்வாரிைம் 

(BOARD OF REVENUE) 

நிலவருவாை் (LAND REVENUE) 

Commissioner, Land Revenue and Food Production = நில வருவாை், 

உணவு உை்பத்தி ஆயணைாளர் 

Secretary (L.R.) = செைலாளர் (நில வருவாை்) 

Additional Secretary (Loans) = கூட்டுெ ்செைலாளர் (கடன்கள்) 

Additional Secretary (L.R.) = கூட்டுெ ்செைலாளர் (நில வருவாை்) 

Assistant Secretary (L.R.) = உதவிெ ்செைலாளர் (நில வருவாை்) 

Assistant Secretary (Irrigation) = உதவிெ ்செைலாளர் (பாெனம்) 

Assistant Secretary (Land Acquisition) = உதவிெ ்செைலாளர் (நில 

எடுப்பு) 

Assistant Secretary (Loans) = உதவிெ ்செைலாளர ்(கடன்கள் ) 

Assistant Secretary (Assignment) = உதவிெ ்செைலாளர் (நில 

ஒப்பயடவு) 

State Road Transport Officer = அரசு ொயலப் மபாக்குவரத்து 

அலுவலர் 

First Assistant = முதல் உதவிைாளர் 



Collector, Collector - Additional = மாவட்ட ஆட்சிைர், மாவட்ட 

ஆட்சிைர் 

District Magistrate = கூடுதல் மாவட்ட நடுவர் 

District Revenue Officer = மாவட்ட வருவாை் அலுவலர் 

Sub-Collector, I Class Magistrate = ொர் மாவட்ட ஆட்சிைர், முதல் 

வகுப்பு நடுவர் 

Assistant Collector = உதவி மாவட்ட ஆட்சிைாளர் 

Personal Assistant to Collector = மாவட்ட ஆட்சிைரின் மநர்முக 

உதவிைாளர் 

Revelue Divisional Officer = வருவாை்க் மகாட்ட அலுவலர் 

I Class Magistrate = முதல் வகுப்பு நடுவர் 

Deputy Collector, I Class Magistrate = துயண மாவட்ட ஆட்சிைர், 

முதல் வகுப்பு', - நடுவர் 

Tahsildar = வட்டாட்சிைர் 

Headquarters Tahsildar = தயலயமயிட வட்டாட்சிைர் 

Headquarters Deputy Tahsildar = தயலயமயிடத் துயண 

வட்டாட்சிைர் 

Estate Manager = உயடயம மமலாளர் 

Taluk Head Accountant = வட்டத் தயலயமக் கணக்கர் 

Revenue Inspector = வருவாை் ஆை்வாளர் 

District Welfare Officer = மாவட்ட நல அலுவலர் 

Block Development Officer = வட்டார வளரெ்ச்ி அலுவலர் 

Extension Officer for Agriculture = மவளாண்யம விரிவாக்க 

அலுவலர் 

Extension Officer for Panchayats = ஊராட்சிகள் விரிவாக்க 

அலுவலர் 



Extension Officer for Animal Husbandry = கால்நயடப் பராமரிப்பு 

விரிவாக்க அலுவலர் 

Extension Officer for Khadi = கதர் விரிவாக்க அலுவலர் 

Extension Officer for Industries = சதாழில் விரிவாக்க அலுவலர் 

Extension officer for Statistics = புள்ளியிைல் விரிவாக்க அலுவலர் 

Extension Officer for Co-operation = கூட்டுைவு விரிவாக்க 

அலுவலர் 

Social Education Organiser(W) = ெமூகக் கல்வி அயமப்பாளர் 

(சபண்) 

Social Education Organiser(M) = ெமூகக்கல்விஅயமப்பாளர் 

(ஆண்) 

Union Engineer = ஒன்றிைப் சபாறிைாளர் 

Compost Development Inspector = மக்குஎருப் சபருக்கு 

ஆை்வாளர் 

District Surveyer = மாவட்ட அளயவைர் 

Minor Irrigation Supervisor = சிறு பாென மமை்பார்யவைாளர் 

Special Deputy Collector (Land Acquisition) = தனித் துயண 

மாவட்ட ஆட்சிைர் (நில எடுப்பு) 

Special Deputy Collector (Inams) = தனித்துயண மாவட்ட 

ஆட்சிைர் (இனாம்கள்) 

Special Tahsildar (Loans) = தனி வட்டாட்சிைர் (கடன்கள்) 

Special Deputy Talisildar (Loans) = தனித் துயண வட்டாட்சிைர் 

(கடன்கள்) 

Special Deputy Tahsildar (Azmoish) = தனித் துயண வட்டாட்சிைர் 

(பயிர்ப் பார்யவ) 

Special Deputy Tahsildar (Assignment) = தனித்துயணவட்டாட்சிைர் 

(ஒப்பயட) 



Special Deputy Tahsildar (New Well Subsidy Scheme) = தனித்துயண 

வட்டாட்சிைர் (புதுக்கிணறு உதவித் திட்டம்) 

Special Deputy Collector (Food Production) = தனித் துயண 

மாவட்ட ஆட்சிைர் (உணவு உை்பத்தி) 

Secretary (Food Production) = செைலாளர் (உணவு உை்பத்தி) 

Assistant Secretary (Food Production) = உதவிெ ்செைலாளர் 

(உணவு உை்பத்தி) 

Senior Accounts Officer (Food Production) = முதுநியலக் கணக்கு 

அலுவலர் (உணவு உை்பத்தி) . 

Additional Assistant Secretary (Food Production) = கூட்டு உதவிெ ்

செைலாளர் (உணவு உை்பத்தி) 

நிலவரித்திட்டம் 

(SETTLEMENT) 

Settlement Commissioner = நிலவரித் திட்ட ஆயணைர் 

Director of Settlements = நிலவரித் திட்ட இைக்குநர் 

Personal Assistant to the Director of Settlements = நிலவரித் திட்ட 

இைக்குநரின் மநர்முக உதவிைாளர் 

Additional Personal Assistant to the Director of Settlements = நிலவரித் 

திட்ட இைக்குநரின் கூட்டு மநர்முக உதவிைாளர் 

Settlement Officer = நிலவரித் திட்ட அலுவலர் 

Assistant Settlement Officer = நிலவரித் திட்ட உதவி அலுவலர் 

Settlement Tahsildar = நிலவரித் திட்ட வட்டாட்சிைர் 

Final Settiement Enquiry Tahsildar = நிலவரித் திட்ட இறுதி 

விொரயண வட்டாட்சிைர் 

Settlement Deputy Tahsildar = நிலவரித் திட்டத் துயண 

வட்டாட்சிைர் 

Settlement Inspector = நிலவரித் திட்ட ஆை்வாளர் 



நிலஅளயவ, நிலப்பதிவுருக்கள் 

(SURVEY AND LAND RECORDS) 

Deputy Director of Survey and Land Records = நிலஅளயவ, நிலப் 

பதிவுருக்கள் துயண இைக்குநர் 

Assistant Director of Survey and Land Records = நில அளயவ, நிலப் 

பதிவுருக்கள் உதவி இைக்குநர் 

Photographic and Printing Expert = நிழை்பட அெச்ுத்சதாழில் 

வல்லுநர் 

Manager (Teehnical) = மமலாளர ்(சதாழில்நுட்பம்) 

Head Draftsman = தயலயம வயரவாளர் 

Head Computor = தயலயமக் கணிைர் 

Senior Computer Draftsman = முதுநியலக் கணிப்பு வயரவாளர் 

Senior Computor = முதுநியலக் கணிைர் 

Junior Computor Draftsman = இளநியலக் கணிப்பு வயரவாளர் 

Junior Computor = இளநியலக் கணிைர் 

Head Compositor = தயலயம அெச்ுக்மகாப்பாளர் 

Senior Compositor = முதுநியல அெச்ுக்மகாப்பாளர் 

Junior Compositor = இளநியல அெச்ுக்மகாப்பாளர் 

Assistant Manager = உதவி மமலாளர் 

Technical Assistant = சதாழில் நுட்ப உதவிைாளர் 

Reproduction Assistant = படி எடுப்பு உதவிைாளர் 

Map Mounter = நிலப்படம் ஓட்டுபவர் 

Mechanic = இைந்திரக் கம்மிைர், இைந்திரப் பழுது பார்ப்பவர் 

Assistant Mechanic = உதவி இைந்திரப் பழுதுபார்ப்பவர் 



Inspector of Survey and Land Records = நில அளயவ, 

நிலப்பதிவுருக்கள் ஆை்வாளர் 

District Surveyor = மாவட்ட நில அளயவைர் 

Deputy Surveyor = துயண நில அளயவைர் 

Taluk Surveyor = வட்ட நில அளயவைர் 

Town Surveyor = நகர நில அளயவைர் 

Panchayat Surveyor = ஊராட்சி நில அளயவைர் 

Field Surveyor = புல அளயவைர் 

குடியமப் சபாருள் வழங்கல் 

(CIVIL SUPPLIES) 

Commissioner, Civil Supplies = குடியமப்சபாருள் வழங்கல் 

ஆயணைர் 

Joint Commissioner, Civil Supplies (Procurement) = 

குடியமப்சபாருள் வழங்கல் இயண ஆயணைர் (சகாள்முதல்) 

Joint Commissioner, Civil Supplies (Distribution) = குடியமப்சபாருள் 

வழங்கல் இயண ஆயணைர் (பகிர்மானம்) 

Secretary to the Commissioner of Civil Supplies = குடியமப்சபாருள் 

வழங்கல் ஆயணைரின் செைலாளர் 

Assistant Secretary to the Commissioner of Civil Supplies = 

குடியமப்சபாருள் வழங்கல் ஆயணைரின் உதவிெ ்

செைலாளர் 

Deputy Commissioner of Civil Supplies (Rationing) = 

குடியமப்சபாருள் வழங்கல் துயண ஆயணைர் (பங்கீடு) 

Deputy Commissioner of Civil Supplies (Transport) = 

குடியமப்சபாருள் வழங்கல் துயண ஆயணைர் 

(மபாக்குவரத்து) 

Special Deputy Collector (Movement) = தனித்துயண மாவட்ட 

ஆட்சிைர் (அனுப்புப் பணி) 



Personal Assistant to the Deputy = குடியமப்சபாருள் வழங்கல் 

துயண 

Commissioner of Civil Supplies (Rationing) = ஆயணைரின் மநர்முக 

உதவிைாளர ்(பங்கீடு) 

Regional Storage Officer = வட்டாரெ ்மெமிப்பு அலுவலர் 

Regional Officer = பங்கீட்டு அலுவலர் 

District Supply Officer = மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் 

Taluk Supply Officer = வட்ட வழங்கல் அலுவலர் 

City Storage Officer = மாநகரெ ்மெமிப்பு அலுவலர் 

Godown Superintendent = கிடங்குக் கண்காணிப்பாளர் 

Godown Keeper = கிடங்குக் காப்பாளர் 

Godown Clerk = கிடங்கு எழுத்தர் 

Enquiry Officer = விொரயண அலுவலர் 

Special Revenue Inspector (Civil Supplies) = தனி வருவாை் 

ஆை்வாளர் (குடியமப் சபாருள்) 

Personal Assistant to the District Officer = மாவட்ட அலுவலரின் 

மநர்முக உதவிைாளர் 

Chief Controller of Accounts = கணக்குக் கட்டுப்பாட்டுத் தயலவர் 

Deputy Chief Controller of Accounts = கணக்குக் கட்டுப்பாட்டுத் 

துயணத் தயலவர் 

Statistical Officer = புள்ளி விவர அலுவலர் 

Statistical Inspector = புள்ளி விவர ஆை்வாளர் 

Special Tahsildar (Procurement) = தனி வட்டாட்சிைர் (சகாள்முதல்) 

Special Tahsildar (Movement) = தனி வட்டாட்சிைர் (அனுப்புப் 

பணி) 



வணிக வரித்துயை 

(COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT) 

Commissioner (Comimercial Taxes) Secretary = ஆயணைர் (வணிக 

வரி) செைலாளர் 

Assistant Secretary = உதவிெ ்செைலாளர் 

Deputy Commissioner = துயண ஆயணைர் 

Deputy Commissioner (Intelligence) = துயண ஆயணைர் 

(புலனாய்வு) 

Chartered Accountant = பட்டைக் கணக்கர் 

Special Government Pleader = அரசுெ ்சிைப்பு வழக்கறிஞர் 

Chairmann, Sales Tax Appellate Tribunal = தயலவர், விை்பயன வரி 

மமல்முயையீட்டுத் தீர்ப்பாைம் 

Member, Sales Tax Appellate Tribunal = உறுப்பினர், விை்பயன வரி 

மமல்முயையீட்டுத் தீர்ப்பாைம் 

State Representative = அரசுெ ்ொர்பாளர் 

Deputy State Representative = அரசுத் துயணெ ்ொர்பாளர் 

Additional State Representative = அரசுக் கூட்டுெ ்ொர்பாளர் 

Assistant State Representative = அரசு உதவிெ ்ொர்பாளர் 

Commercial Tax Officer = வணிக வரி அலுவலர் 

Commercial Tax Officer (Intelligence) = வணிக வரி அலுவலர் 

(புலனாை்வு) 

Commercial Tax Officer (Central Intelligence Wing) = வணிக வரி 

அலுவலர் (யமைப் புலனாை்வு பிரிவு) 

Joint Commercial Tax Officer = வணிக வரி இயண அலுவலர் 

Joint Commercial Tax Officer (Intelligence) = வணிக வரி இயண 

அலுவலர் (புலனாை்வு) 



Commercial Tax Officer (Central Intelligence Wing) = வணிக வரி 

அலுவலர் (யமைப் புலனாை்வு பிரிவு) 

Joint Commercial Tax Officer (Audit) = வணிகவரி இயண 

அலுவலர் (தணிக்யக) 

Joint Commercial Tax Officer (Check Post) = வணிகவரி இயண 

அலுவலர் (மொதயனெ ்ொவடி) 

Deputy Commercial Tax Officer = வணிக வரித் துயண அலுவலர் 

Deputy Commercial Tax Officer (Central Intelligence Wing) = வணிக 

வரி துயண அலுவலர் (யமைப் புலனாை்வுப் பிரிவு) 

Special Deputy Commercial Tax Officer (Detections) = வணிக வரித் 

துயண அனுவலர்(துப்பறிதல்) 

Deputy Commercial Tax Officer (Check Post) = வணிக வரித்துயண 

அலுவலர் (மொதயனெ ்ொவடி) 

Assistant Commercial Tax Officer = வணிக வரி உதவி அலுவலர் 

Special Assistant Commercial Tax Officer = வணிக வரித் தனி 

உதவி அலுவலர் 

Assistant Commercial Tax Officer (Central Intelligence Wing) = வணிக 

வரி உதவி அலுவலர் (யமைப் புலனாை்வுப் பிரிவு) 

Assistant Commercial Tax Officer (Sales Tax Collections) = வணிக 

வரி உதவி அலுவலர் (விை்பயன வரித் தண்டல்) 

Upper Division Inspector of Sales Tax Collections = விை்பயன வரித் 

தண்டல் மமை்பிரிவு ஆை்வாளர் 

கூட்டுைவுத்துயை 

(CO-OPERATIVE DEPARTMENT) 

Registrar of Co-operative Societies = கூட்டுைவுெ ்ெங்கப் பதிவாளர் 

Joint Registrar of Co-operative Societies = கூட்டுைவுெ ்ெங்க 

இயணப் பதிவாளர் 



Joint Registrar of Co-operative Societies (Intensive agricultural Area 

Programme) = கூட்டுைவுெ ்ெங்க இயணப் பதிவாளர் (செறிவு 

மவளாண்யமப் பகுதித் திட்டம்) 

Joint Registrar of Co-operative Societies (Consumers Cooperation) = 

கூட்டுைவுெ ்ெங்க இயணப் பதிவாளர ்(நுகர்மவார் கூட்டுைவு) 

Deputy Registrar of Co-operative Societies (Consumers Co-operation) = 

கூட்டுைவுெ ்ெங்கத் துயணப் பதிவாளர(்நுகர்மவார் கூட்டுைவு) 

Deputy Chief Audit Officer = துயணத் தயலயமத் தணிக்யக 

அனுவலர் 

Deputy Registrar (Intensive Agricultural Area Programme) = 

கூட்டுைவுெ ்ெங்கத் துயணப் பதிவாளர ்(செறிவு 

மவளாண்யமப் பகுதித் திட்டம்) 

Regional Joint Registrars of Co-operative = வட்டாரக் கூட்டுைவு 

ெங்க இயணப் பதிவாளரக்ள் 

Statistical Assistant = புள்ளியிைல் உதவிைாளர் 

Draughtsman = வயரவாளர் 

Computor = கணிைர் 

Chief Co-operative Audit Officer = தயலயமக் கூட்டுைவுத் 

தணிக்யக அலுவலர் 

Deputy Registrar of Co-operative Societies = கூட்டுைவுெ ்ெங்கத் 

துயணப் பதிவாளர் 

District Co-operative Audit Officer = மாவட்டக் கூட்டுைவுத் 

தணிக்யக அலுவலர் 

Deputy Registrar (Land Mortgage Banks) = துயணப் பதிவாளர் 

(நில அயடமான வங்கிகள்) 

Special Deputy Registrar (Farming) = தனித் துயணப் பதிவாளர் 

(மவளாண்யமப் பண்யண) 

Personal Assistant to the Registrar = கூட்டுைவுெ ்ெங்கப் 

பதிவாளரின் மநர்முக உதவிைாளர் 



Deputy Registrar Principal = துயணப் பதிவாளர் முதல்வர் 

Deputy Registrar Lecturer = துயணப் பதிவாளர் விரிவுயரைாளர் 

Co-operative Sub-Registrar = கூட்டுைவுெ ்ொர் பதிவாளர் 

Co-operative Sub-Registrar = கூட்டுைவுெ ்ொர் பதிவாளர் 

Lecturer = விரிவுயரைாளர் 

Senior Inspector of Co-operative Societies = கூட்டுைவுெெ்ங்க 

முதுநியல ஆை்வாளர் 

Senior Inspector Lecturer = முதுநியல ஆை்வாளர ்

விரிவுயரைாளர் 

Sales Officer = விை்பயன அலுவலர் 

Liquidation Inspector = கயலப்புெ ்ெங்க ஆை்வாளர் 

Junior Inspector of Co-operative Societies = கூட்டுைவுெ ்ெங்க 

இளநியல ஆை்வாளர் 

Administrative Inspector = ஆட்சி ஆை்வாளர் 

Territorial Inspector = நாட்டுப் பகுதி ஆை்வாளர் 

Assistant Dairy Officer = பாை்பத உதவி அலுவலர் 

Dairy Assistant = பாை்பத உதவிைாளர் 

Assistant Engineer (Godowns) = உதவிப் சபாறிைாளர் 

(கிடங்குகள்) 

Supervisor (Public Works Department) = மமை்பார்யவைாளர் 

(சபாதுப்பணித்துயை) 

Statistician = புள்ளிவிவரத் சதாகுப்பாளர் 

கல்வித்துயை 

(EDUCATION DEPARTMENT) 

Director of Public Instruction = கல்வி இைக்குநர் 



Director of Collegiate Education = கல்லூரிக் கல்விஇைக்குநர் 

Deputy Director of Collegiate Education = கல்லூரிக் கல்வித் 

துயண இைக்குநர் 

Personal Assistant to the Director of Collegiate Education = கல்லூரிக் 

கல்வி இைக்குநரின் மநர்முக உதவிைாளர் 

Deputy Director of Public Instruction (Personnel) = கல்வித் துயண 

இைக்குநர் (பணிைாளர்) 

Deputy Director of Public Instruction (Elementary Education) = கல்வித் 

துயண இைக்குநர் (சதாடக்கக் கல்வி) 

Deputy Director of Public Instruction (Finance) = கல்வித் துயண 

இைக்குநர் (நிதி) 

Deputy Director of Public Instruction (Instruction) = கல்வித் துயண 

இைக்குநர் (பயிை்சி) 

Commissioner for Government Examinations = அரசுத் மதர்வு 

ஆயணைர் 

Deputy Commissioner for Government (Examinations) = அரசுத் மதர்வு 

துயண ஆயணைர் (மதர்வுகள்) 

Secretary to the Commissioner for Government Examinations = அரசுத் 

மதர்வு ஆயணைரின் செைலாளர் 

Special Officer (English) = தனி அலுவலர் (ஆங்கிலம்) 

Special Officer for Scholarships = படிப்பு உதவித் சதாயகத் தனி 

அலுவலர் 

Special Officer for Libraries and Audit Education = நூலகம், 

முதிமைார் கல்வித் தனி அலுவலர் 

Special Officer for Text-Books = பாடப் புத்தகத் தனி அலுவலர் 

Special Officer for Audio - visual Education = ஒளி, ஒலிக் கல்வித் 

தனி அலுவலர் 

Technical Education Officer = சதாழில் நுட்பக் கல்வி அலுவலர் 



Inspector of Anglo - Indian Schools = ஆங்கில இந்திைப் பள்ளி 

ஆை்வாளர் 

Chief Inspector of Physical Education = உடை்பயிை்சிக் கல்வித் 

தயலயம ஆை்வாளர் 

Women Specialist in Physical Education = சபண்கள் உடை்பயிை்சிக் 

கல்விெ ்சிைப்பறிஞர் 

Curator Government Oriental = காப்பாட்சிைாளர், அரொங்க 

கீழ்நாட்டு 

Manuscripts, Library = சமாழிகள், யகசைழுத்துெ ்சுவடி 

Divisional Inspector of Schools = நூலகம் 

District Educational Officer = மகாட்டப் பள்ளி ஆை்வாளர் 

Inspectress of Girl's Schools = மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் 

Deputy Inspector of Schools = மகளிர்ப் பள்ளி ஆை்வாளர் 

Inspector of Primary and Middle Schools = பள்ளித் துயண 

ஆை்வாளர் சதாடக்க இயடநியலப் பள்ளி ஆை்வாளர் 

Junior Deputy Inspector of Schools = பள்ளி இளநியலத் துயண 

ஆை்வாளர் 

Regional Inspector of Physical Education = உடை்பயிை்சிக் கல்வி 

வட்டார ஆை்வாளர் முதல்வர், மாநிலக் கல்லூரி 

Principal, Presidency College = முதல்வர், அரசுக் கயலக் கல்லூரி 

Principal, Government Teacher Training College = முதல்வர், அரசு 

ஆசிரிைர் பயிை்சிக் கல்லூரி 

Principal, Government Post Graduate Basic Training College = 

முதல்வர், அரசு ஆதாரப் பயிை்சிப் பட்டமமை் கல்விக் கல்லூரி 

Chief Professor = தயலயமப் மபராசிரிைர் 

Professor = மபராசிரிைர் 

Assistant Lecturer = உதவி விரிவுயரைாளர் 



Physical Director = உடை்பயிை்சி இைக்குநர் 

Physical Education Director = உடை்கல்வி இைக்குநர் 

Headmaster = தயலயம ஆசிரிைர் 

Headmistress = தயலயம ஆசிரியை 

School Assistant = பள்ளி உதவிைாசிரிைர் 

Tutor = உதவி ஆசிரிைர் 

Director of School Education = பள்ளிக் கல்வி இைக்குநர் 

Director of Public Library = சபாது நூலக இைக்குநர் 

Joint Director of School Education (finance) = பள்ளிக் கல்வி இயண 

இைக்குநர் (நிதி) 

Joint Director of School Education (Personnel) = பள்ளிக் கல்வி 

இயண இைக்குநர் (பணிைாளரக்ள்) 

Deputy Director of School Education = பள்ளிக் கல்வித் துயண 

இைக்குநர் 

Deputy Director of School Education (Planning) = பள்ளிக் கல்வித் 

துயண இைக்குநர் (திட்டம்) 

Director, State Institute of Education = தமிழ்நாடு கல்வி நிறுவன 

இைக்குநர் 

Reader, State Instituteof Education = உதவிப் மபராசிரிைர், 

தமிழ்நாடு கல்வி நிறுவனம் 

Personal Assistant to the Director of Secondary Education = பள்ளிக் 

கல்வி இைக்குநரின் மநர்முக உதவிைாளர் 

Senior Accounts Officer = முதுநியலக் கணக்கு அலுவலர் 

Special Officer for Schools Meals Programme = பள்ளி உணவுத் 

திட்டத் தனி அலுவலர் 

Field Officer for Schools' Meals Programme = பள்ளி உணவுத் திட்டக் 

களப்பணி அலுவலர் 



Librarian = நூலகர் 

Connemara Public Library = கன்னிமரா சபாது நூலகம் 

சதாழில்நுட்பக் கல்வித் துயை 

(DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION) 

Director of Technical Education = சதாழில் நுட்பக் கல்வி 

இைக்குநர் 

Chairman, Board of Examination = தயலவர், மதர்வுக் கழகம் 

Deputy Director of Technical = சதாழில் நுட்பக் கல்வித் துயண 

இைக்குநர் 

Assistant Director of Technical Education (Administration) = சதாழில் 

நுட்பக் கல்வி உதவி இைக்குநர் (நிர்வாகம்) 

Assistant Director of Technical Education (Stores Purchase) = சதாழில் 

நுட்பக் கல்வி உதவி இைக்குநர் (பண்டங் சகாள்முதல்) 

Assistant Director of Technical Education (Polytechnics) = சதாழில் 

நுட்பக் கல்வி உதவி இைக்குநர் (பல்துயைத் சதாழில் 

பயிை்சிப் பள்ளிகள்) 

Assistant Director of Technical Education (Examinations) = சதாழில் 

நுட்பக் கல்வி உதவி இைக்குநர் (மதர்வு) 

Secretary, Board of Examinations = செைலாளர், மதர்வுக் கழகம் 

Technical Assistant (Electrical) = சதாழில் நுட்ப உதவிைாளர் (மின் 

இைல்) 

Technical Assistant (Mechanical) = சதாழில் நுட்ப உதவிைாளர் 

(இைந்திர இைல்) 

Technical Assistant (Civil) = சதாழில் நுட்ப உதவிைாளர் (கட்டிட 

இைல்) 

Principal, Collegeof Engineering = முதல்வர், சபாறி இைல் கல்லூரி 



Principal, Government College of Technology = முதல்வர், அரசுத் 

சதாழில் நுட்பக்கல்லூரி 

Principal, Central Polytechnic = முதல்வர், யமைப் பல்துயைத் 

சதாழில் பயிை்சிக் கல்லூரி 

Principal, Government Polytechnic = முதல்வர், அரசுப் பல்துயைத் 

சதாழில் பயிை்சிக் கல்லூரி 

Principal, Government Polytechnic for Women = முதல்வர், அரசு 

மகளிர் பல்துயைத் சதாழில் பயிை்சிக் கல்லூரி 

Principal, Institute of Film Technology = முதல்வர், தியரப்படத் 

சதாழில் நுட்ப பயிலகம் 

Principal, Institute of Leather Technology = முதல்வர், மதால் 

சதாழில் நுட்பப் பயிலகம் 

Principal, Regional School of Printing = முதல்வர், வட்டார அெச்ுக் 

கல்விப் பள்ளி 

Principal, Institute of Textile Technology = முதல்வர், சநெவுத் 

சதாழில் நுட்பப் பயிலகம் 

Special Officer, Institute of Chemical Technology = தனி அலுவலர், 

மவதிைல் சதாழில் நுட்பப் பயிலகம் 

Special Officer, Institute of Commercial Practice = தனி அலுவலர், 

வணிகவிைல் பயிலகம் 

Personal Assistant to the Principal = முதல்வரின் மநர்முக 

உதவிைாளர் 

Junior Technical School = இளநியலத் சதாழில்நுட்பப் பள்ளி 

Professor = மபராசிரிைர் 

Associate Professor = இயணப் மபராசிரிைர் 

Lecturer = விரிவுயரைாளர் 

Associate Lecturer = இயண விரிவுயரைாளர் 



Assistant lecturer or Senior Instructor = உதவி விரிவுயரைாளர் 

அல்லது முதுநியல ஆசிரிைர் 

Junior Instructor = இளநியல விரிவுயரைாளர் 

Head of Department (Civil) = துயைத் தயலவர் (கட்டிட இைல்) 

Head of Department (Mechanical) = துயைத் தயலவர் (இைந்திர 

இைல்) 

Head of Department (Electrical) = துயைத் தயலவர் (மின் இைல்) 

Demonstrator = செை்முயை விளக்குநர் 

Tutor = உதவி ஆசிரிைர் 

மீன்துயை 

(FISHERIES DEPARTMENT) 

Director of Fisheries = மீன்துயை இைக்குநர் 

Deputy Director of Fisheries = மீன் துயைத் துயண இைக்குநர் 

Assistant Director of Fisheries = மீன் துயை உதவி இைக்குநர் 

Assistant Driver = உதவி ஓட்டுநர் 

Boat Driver = படமகாட்டி 

Boat Overseer = படகுப் பணிப் பார்யவைாளர் 

Chank Fishery Supervisor = ெங்குக் குளிப்பு மமை்பார்யவைாளர் 

Curator, Aquarium = காப்பாட்சிைாளர், மீன் காட்சிைகம் 

Fisheries Engineering Supervisor = மீன்துயைப் சபாறியிைல் 

மமை்பார்யவைாளர் 

Fisheries Refrigeration Engineer = மீன் துயைக் குளிர்ப்பதப் 

சபாறிைாளர் 

Fisheries Extension Officer = மீன் துயை விரிவாக்க அலுவலர் 

Fisherman = மீனவர் 



Fishery Overseer = மீன்துயைப் பணிப்பார்யவைாளர் 

Hatchery Operator = சபாரிப்புப் சபாறி இைக்குநர் 

Iceman-cum-General Workman = குளிர்ப்பதப் சபாது 

மவயலைாள் 

Inspector of Fisheries = மீன் துயை ஆை்வாளர் 

Laboratory Assistant = ஆை்வக உதவிைாளர் 

Laboratory Attendant = ஆை்வகப் பணிைாளர் 

Lascar = சிை்றூழிைர், கயரக்காவலர் 

Manure Operator = எரு தைாரிப்பாளர் 

Marine Foreman = கடல்வழி முதலாள் 

Mechanical Designer = இைந்திர வடிவயமப்பாளர் 

Mechanical Instructor = இைந்திர ஆசிரிைர் 

Net Maker = வயல பின்னுபவர் 

Oilman = மெகிடுபவர் 

Operator, Audio-visual Van = இைக்குபவர், ஒளி – ஒலி வண்டி 

Public Health Fish Officer = மீன் துயை உடல் நல அலுவலர் 

Refrigeration Mechanic = குளிர்ப்பதன இைந்திரப் 

பழுதுபார்ப்பவர் 

Research Assistant = ஆராை்ெச்ி உதவிைாளர் 

Seed Collection Assistant = குஞ்சு மெகரிப்பு உதவிைாளர் 

Sub-Inspector of Fisheries = மீன்துயைெ ்ொர் ஆை்வாளர் 

Taxidermist = மபாலி உயிரினம் ஆக்குநர் 

Tindal = மீகாமன் 



Bandsaw Operator, Boat Building Yard = இரம்பம் இைக்குபவர், 

படகு கட்டு இடம் 

Boatswain, M.F.T., Valampuri = படமகாட்டி, மீன் துயை நாவாை் 

வலம்புரி 

Boiler Attendant, Fisheries = சகாதிகலன் பணிைாள், மீன் துயை 

Technological Centre = சதாழில்நுட்ப நியலைம் 

Chargeman, Boat Building Yard = சதாழில் மமை்பார்யவைாளர், 

படகு கட்டும் இடம் 

Chief Accountant = தயலயமக் கணக்காளர் 

Dockhand, M.F.T., Valampuri = படகுத் தளம் பணிைாள், மீன் 

துயை நாவாை், வலம்புரி 

Draftsman = வயரவாளர் 

Driver, M.F.T. Valampuri = ஓட்டுநர், நாவாை், வலம்புரி 

Electrician, Boat Building Yard = மின் வியனஞர், படகு கட்டும் 

இடம் 

Engineer, M.F.T., Valampuri = சபாறிைாளர், மீன் துயை நாவாை், 

வலம்புரி 

Field Attender = களப் பணிைாள் 

Fishery Guards = மீன் பண்யணக் காப்பாளரக்ள் 

Fitter (Van Section) = சபாருத்துநர் (வண்டிப் பிரிவு) 

Fitter (Marine Engineering Unit) = சபாருத்துநர் (கடல் பிரிவுப் 

சபாறியிைல் பகுதி) 

Fitter (Survey-cum-Inshore Fishing Centre) = சபாருத்துநர் (ஆை்வு – 

கயரமைார மீன் பிடி நியலைம்) 

Foreman, Boat Building Yard = இைந்திர முதலாள், படகு கட்டும் 

இடம் 

Head Carpenter = தயலயமத் தெெ்ர் 



Helper (Boat Building Yard) = உதவிைாள் (படகு கட்டும் இடம்) 

Junior Engineer, Fisheries Training Centre = இளநியலப் 

சபாறிைாளர், (மீன் துயைப் பயிை்சி நியலைம்) 

Junior Engineer, Refrigeration = இளநியலப் சபாறிைாளர், 

குளிர்ப்பதம் 

Leader Carpenter, Boat Building Yard = முதன்யமத் தெெ்ர், படகு 

கட்டும் இடம் 

Mechanic, Boat Building Yard = இைந்திரக் கம்மிைர், படகு கட்டும் 

இடம் 

Operator, Refrigeration Plant = இைக்குபவர், குளிர்ப்பத 

இைந்திரம் 

Planner, Operator, Boat Building Yard = திட்டமிடுபவர், 

இைக்குபவர், படகு கட்டும் இடம் 

Serang, M.F.T., Valampuri = மரக்கல ஏவலர் தயலவன், மீன்துயை 

நாவாை், வலம்புரி 

Skipper, M.F.T. Valampuri = கப்பல் தயலவன், மீன் துயை 

நாவாை், வலம்புரி 

Senior Mechanic = முதுநியல இைந்திரப் பழுதுபார்ப்பவர் 

Special Officer = தனி அலுவலர் 

Sub-Assistant, Inspector of Fisheries = மீன்துயை ொர் உதவி 

ஆை்வாளர் 

Superintendent (Survey-cum Inshore Fishing Centre) = 

கண்காணிப்பாளர் (ஆை்வு- கயரமைார மீன்பிடி நியலைம்) 

Superintendent (Inshore Fishing Centre) = கண்காணிப்பாளர் 

(கயரமைார மீன்பிடி நியலைம்) 

Supervisor (Refrigeration) = மமை்பார்யவைாளர் (குளிர்ப்பதம்) 

Tindal-cum-driver = மீகாமன் ஓட்டுநர் 



Works Manager, Boat Building Yard = பணி மமலாள், படகு கட்டும் 

இடம் 

Workshop Mechanic, Fisheries = பட்டயை கம்மிைர், மீன் துயைப் 

பயிை்சி 

Training Centre = நியலைம் 

வனத்துயை 

(FOREST DEPARTMENT) 

Chief Conservator of Forests = வனத்துயைத் தயலவர் 

Conservator of Forests = வனப் பாதுகாவலர் 

Assistant conservator of Forests = வன உதவிப் பாதுகாவலர் 

State Sylvicultural Officer = மாநில வன இைல் அலுவலர் 

State Sylviculturist = மாநில வன இைலறிஞர் 

Assistant Conservator of = வன உதவிப் பாதுகாவலர் 

Forests, Special Mobile Party Unit = இைங்கும் தனிக்குழுப் பிரிவு 

Forest Working Plan Officer = வனெ ்செைல் திட்ட அலுவலர் 

Principal, Integrated Forestry School = முதல்வர், ஒருங்கியணந்த 

வனக் கயலப் பள்ளி 

District Forest Officer = மாவட்ட வன அலுவலர் 

Forest Utilisation Officer = வனப் பைன்பாட்டு அலுவலர் 

Forest Veterinary Officer = வனக் கால்நயடப் பராமரிப்பு 

அலுவலர் 

Forest Engineer = வனப் சபாறிைாளர் 

Forest Range Officer = வனெ ்ெரக அலுவலர் 

Plantation Range Officer = மதர்ட்டெ ்ெரக அலுவலர் 

Depot Range Officer = கிடங்குெ ்ெரக அலுவலர் 



Research Range Officer = ஆராை்ெச்ிெ ்ெரக அலுவலர் 

Forester = வனப் பணிைாளர் 

Research Forester = வன ஆராை்ெச்ிப் பணிைாளர் 

Forest Guard = வனக் காப்பாளர் 

Forest Watcher = வனக் காவலாள் 

Personal Assistant to the Chief = வனத் துயைத் தயலவரின் 

மநர்முக 

Conservator of Forests = உதவிைாளர் 

Personal Assistant (Development) to the Chief Conservator of Forests = 

வனத் துயைத் தயலவரின் மநர்முக உதவிைாளர் (வளரெ்ச்ி) 

State Wildlife Officer = மாநில வனவிலங்குப் பாதுகாப்பு 

அலுவலர் 

Administrative Assistant to the Chief Conservator of Forests = வனத் 

துயைத் தயலவரின் ஆட்சி உதவிைாளர் 

Junior Accounts Officer = இளநியலக் கணக்கு அனுவலர் 

Conservator of Forests = வனப் பாதுகாவலர் 

(i) ........ Circle = (i) .... வட்டம் 

(ii) Working Plan Circle = (ii) செைல் திட்ட வட்டம் 

(iii) KundhaSoil Conservation Scheme = (iii) குந்தர் மண்வளப் 

பாதுகாப்புத் திட்டம் 

Deputy Conservator of Forests = துயண வனப் பாதுகாவலர் 

Special Mobile Patrol Party = தனிெ ்சுை்றுக் காவல் குழு 

Working Plan Officer = செைல் திட்ட அலுவலர் 

Principal, Tamil Nadu Forestry Training School = முதல்வர், தமிழ்நாடு 

வனக் கயலப் பயிை்சிப் பள்ளி 



General Manager, Government Rubber Planations = சபாது 

மமலாளர், அரசு ரப்பர் மதாட்டம் 

Superintendent, Rubber Plantations = கண்காணிப்பாளர், ரப்பர் 

மதாட்டம் 

Farm Forestry Range Officer = பண்யணக் காடு வளர்ப்புெ ்ெரக 

அலுவலர் 

Conductor = நடத்துநர் 

Fieldman = களப்பணிைாள் 

Tandar = தாணாதார் 

Tally Clerk = ெரிபாரக்்கும் எழுத்தர் 

Depot Watcher = கிடங்குக் காவலாள் 

யகத்தறித்துயை 

(HANDLOOM DEPARTMENT) 

Director of Handlooms = யகத்தறி இைக்குநர் 

Deputy Director (C.M.) = துயண இைக்குநர் (கூட்டுைவு 

ஆயலகள்) 

Officer On Special Duty = தனிப் பணி அலுவலர் 

Assistant Director (Textiles) = உதவி இைக்குநர் (சநெவு) 

Deputy Registrar (Handlooms) = உதவிப் பதிவாளர ்(யகத்தறி) 

Assistant Engineer (Civil) = உதவிப் பதிவாளர ்(கட்டடம்) 

Textile Control Officer = சநெவுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் 

Senior Superintendent = முதுநியலக் கண்காணிப்பாளர் 

Co-operative Sub-Registrar = கூட்டுைவுெ ்ொர் பதிவாளர் 

Superintendent = கண்காணிப்பாளர் 



Co-operative Sub-Registrar (Cell) = கூட்டுைவுெ ்ொர் பதிவாளர் 

(மெர்மம்) 

Junior Engineer = இளநியலப் சபாறிைாளர் 

Technical Assistant (Textiles) = சதாழில்நட்ப உதவிைாளர் (சநெவு) 

Technical Assistant (Weavers) = சதாழில்நுட்ப உதவிைாளர் 

(சநெவாளரக்ள்) 

Supervisor = மமை்பார்யவைாளர் 

Senior Inspectors = முதுநியல ஆை்வாளரக்ள் 

Assistants Upper Division Clerks = உதவிைாளரக்ள் / மமல் பிரிவு 

எழுத்தரக்ள் 

Junior Inspectors = இளநியலஆை்வாளரக்ள் 

Lower Division Clerk/Clerk = கீழ்ப் பிரிவு எழுத்தர் / எழுத்தர் 

Textile Inspector = சநெவு ஆை்வாளர் 

Stenographers = சுருக்சகழுத்தாளரக்ள் 

Typists = தட்டெெ்ரக்ள் 

Telephone Operator = சதாயலமபசி இைக்குபவர் 

Tracer = வயரபடம் நகல் எடுப்பவர் 

Car Driver = சீருந்து ஓட்டுநர் 

Attender = பதிசவழுத்தர் 

Last Grade Government Servant = கயடநியல அரசுப் பணிைாளர் 

சநடுஞ்ொயல மை்றும் ஊரகப் பணித்துயை 

(HIGHWAYS AND RURAL WORKS DEPARTMENT) 

Chief Engineer = தயலயமப் சபாறிைாளர் 

Deputy Chief Engineer = துயணத் தயலயமப் சபாறிைாளர் 



Superintending Engineer = கண்காணிப்புப் சபாறிைாளர் 

Superintending Engineer (Investigation) = கண்காணிப்புப் 

சபாறிைாளர் (புலனாை்வு) 

Director, Highways Research Station = இைக்குநர், சநடுஞ்ொயல 

ஆராை்ெச்ி நியலைம் 

Divisional Engineer, Traffic Engineering Cell = மகாட்டப் 

சபாறிைாளர், மபாக்குவரவுப் சபாறியில் மெர்மம் 

Divisional Engineer (Designs) = மகாட்டப் சபாறிைாளர் 

(வடிவயமப்பு) 

Divisional Engineer (Transport and Machinery) = மகாட்டப் 

சபாறிைாளர் (மபாக்குவரத்தும் - இைந்திரங்களும்) 

Divisional Engineer (Investigation) = மகாட்டப் சபாறிைாளர் 

(புலனாை்வு) 

Sub-divisional Officer = உட்மகாட்ட அலுவலர் 

Special Assistant Engineer = தனி உதவிப் சபாறிைாளர் 

Assistant Engineer = உதவிப் சபாறிைாளர் 

Assistant Engineer (Transport arid Machinery) = உதவிப் 

சபாறிைாளர் (மபாக்குவரத்தும் இைந்திரங்களும்) 

Assistant Engineer (Stock Verification) = உதவிப் சபாறிைாளர் 

(இருப்புெ ்ெரி பாரத்்தல்) 

Assistant Engineer (Stores) = உதவிப் சபாறிைாளர ்(பண்டங்கள்) 

Assistant Engineer (Workshop) = உதவிப் சபாறிைாளர் (பட்டயை) 

Assistant Engineer (Administration) = உதவிப் சபாறிைாளர் 

(நிர்வாகம்) 

Assistant Engineer (Soils) = உதவிப் சபாறிைாளர் (மண் 

ஆராை்ெச்ி) 

Assistant Engineer (Bitumen) = உதவிப் சபாறிைாளர் (நிலக்கீல் 

ஆராை்ெச்ி) 



Assistant Engineer (Traffic) = உதவிப் சபாறிைாளர் 

(மபாக்குவரத்து) 

Assistant Engineer (Planning) = உதவிப் சபாறிைாளர் (திட்டம்) 

Assistant Engineer (Investiation) = உதவிப் சபாறிைாளர் 

(புலனாை்வு) 

Assistant Engineer (Weak structure) = உதவிப் சபாறிைாளர் 

(உறுதிைை்ை கட்டுமானம்) 

Divisional Engineer (Weak Structure) = மகாட்டப் சபாறிைாளர் 

(உறுதிைை்ை கட்டுமானம்) 

Junior Engineer (Weak Structure) = இளநியலப் சபாறிைாளர் 

(உறுதிைை்ை கட்டுமானம்) 

Section Officer (Steel) = பிரிவு அலுவலர் (எஃகு) 

Assistant Engineer (Structure) = உதவிப் சபாறிைாளர் 

(கட்டுமானம்) 

National Water-supply Assistant Engineer = மதசீைக் குடிநீரத்் திட்ட 

உதவிப் சபாறிைாளர் 

Local Development Assistant Engineer = உள்ளூர் வளரெ்ச்ி உதவிப் 

சபாறிைாளர் 

Panchayat Union Engineer = ஊராட்சி ஒன்றிைப் சபாறிைாளர் 

Assistant Engineer, Rural Water Supply = உதவிப் சபாறிைாளர், 

ஊரகக் குடிநீர் வழங்கல் திட்டம் 

Technical Assistant = சதாழில் நுட்ப உதவிைாளர் 

Technical Assistant (Contracts) = சதாழில் நுட்ப உதவிைாளர் 

(ஒப்பந்தங்கள்) 

Technical Assistant (Roads) = சதாழில் நுட்ப உதவிைாளர் 

(ொயலகள்) 

Technical Assistant (Planning) = சதாழில் நுட்ப உதவிைாளர் 

(திட்டம்) 



Technical Assistant (Rural works) = சதாழில் நுட்ப உதவிைாளர் 

(ஊரகப் பணிகள்) 

Junior Engineer = இளநியலப் சபாறிைாளர் 

Junior Engineer (Regular) = இளநியலப் சபாறிைாளர் 

(இைை்பணி) 

Junior Engineer (Bridges) = இளநியலப் சபாறிைாளர் (பாலங்கள்) 

Junior Engineer (Culverts) = இளநியலப் சபாறிைாளர் 

(சிறுபாலங்கள்) 

Junior Engineer (C.R.F.Works) = இளநியலப் சபாறிைாளர் (யமை 

ொயல நிதிப் பணிகள்) 

Junior Engineer (Famine Relif Works) = இளநியலப் சபாறிைாளர் 

(பஞ்ெம் தணப்பு பணிகள்) 

Junior Engineer (Cyclone Damage Works) = இளநியலப் 

சபாறிைாளர் (புைல் மெதப் பணிகள்) 

Junior Engineer (Flood Damage Repir Works) = இளநியலப் 

சபாறிைாளர் (சவள்ளெ ்மெதப் பணிகள்) 

Junior Engineer (Security Measure Works) = இளநியலப் 

சபாறிைாளர் (பாதுகாப்பு ஏை்பாட்டுப் பணிகள்) 

Junior Engineer (Seepage Works) = இளநியலப் சபாறிைாளர் (நீரக்் 

கசிவுப் பணிகள்) 

Junior Engineer (Soil Stabilisation Works) = இளநியலப் 

சபாறிைாளர் (மண் சகட்டிப் படுத்தும் பணிகள்) 

Junior Engineer (Staff Quarters) = இளநியலப் சபாறிைாளர் 

(பணிைாளர் குடியிருப்பு இல்லங்கள்) 

Junior Engineer (Sugar cane) = இளநியலப் சபாறிைாளர் (கரும்பு) 

Junior Engineer (Railway Cees Fund Works) = இளநியலப் 

சபாறிைாளர் (இருப்புப் பாயத மமல்வரி நிதிப் பணிகள்) 



Junior Engineer (N.H.Works) = இளநியலப் சபாறிைாளர் (மதசிை 

சநடுஞ்ொயலப் பணிகள்) 

Junior Engineer (P.W.R.D.Works) = இளநியலப் சபாறிைாளர் (மபார் 

பிை்காலெ ்ொயல வளரெ்ச்ிப் பணிகள்) 

Junior Engineer (Plan Works) = இளநியலப் சபாறிைாளர் (திட்டப் 

பணிகள்) 

Junior Engineer (Cement Concrete Works) = இளநியலப் 

சபாறிைாளர் (சிமிண்ட் காயரப் பணிகள்) 

Junior Engineer (Aspirait Concrete Works) = இளநியலப் 

சபாறிைாளர் (கீழ்காயரப் பணிகள்) 

Junior Engineer (E & I Works) = இளநியலப் சபாறிைாளர் 

(மாநிலத் சதாடர்பு சபாருளாதார முதன்யமப் பணிகள்) 

Junior Engineer (Fisheries Development Works) = இளநியலப் 

சபாறிைாளர் (மீன் துயை, வளரெ்ச்ிப் பணிகள்) 

Block Extension Engineer = வட்டார விரிவாக்கப் சபாறிைாளர் 

Supervisor = மமை்பார்யவைாளர் 

District Panchayat Supervisor = மாவட்ட ஊராட்சி 

மமை்பார்யவைாளர் 

Quarry Supervisor = கை்சுரங்க மமை்பார்யவைாளர் 

Section Officer = பிரிவு அலுவலர் 

Section Officer (Purchase) = பிரிவு அலுவலர் (சகாள்முதல்) 

Section Officer (Transport) = பிரிவு அலுவலர் (மபாக்குவரத்து) 

Section Officer (Repairs) = பிரிவு அலுவலர் (பழுதுபாரத்்தல்) 

Section Officer (Equipments) = பிரிவு அலுவலர் (தளவாடங்கள்) 

Section Officer (Planning) = பிரிவு அலுவலர் (திட்டமிடுதல்) 

Section Officer (Workshops) = பிரிவு அலுவலர் (பட்டயை) 



Section Officer (Designs) = பிரிவு அலுவலர் (வடிவயமப்பு) 

Work Overseer = பணிப் பார்யவைாளர் 

Panchayat Overseer = ஊராட்சிப் பணிப் பார்யவைாளர் 

Minor Irrigation Overseer = சிறு பாெனப் பணிப் பார்யவைாளர் 

Minor Irrigation Sub-Overseer = சிறு பாெனெ ்ொர் பணிப் 

பார்யவைாளர் 

Rural Water-supply Overseer = ஊரகக் குடிநீரத்் திட்டப் பணிப் 

பார்யவைாளர் 

மத்திை அரொங்கம் 

(CENTRAL GOVERNMENT) 

Consulting Engineer (Road Developement) = கலந்தறி சபாறிைாளர் 

(ொயல மமம்பாடு) 

Additional Consulting Engineer Road Development = கலந்தறி 

கூட்டுப் சபாறிைாளர் (ொயல மமம்பாடு) 

Divisional Engineer (Consultant) = மகாட்டப் சபாறிைாளர் 

(கலந்தறிகுநர்) 

Deputy Engineer (Consultant) = துயணப் சபாறிைாளர் 

(கலந்தறிகுநர்) 

Deputy Bridges Officer = துயணஅலுவலர் (பாலங்கள்) 

Planning Officer = திட்ட அலுவலர் 

Engineer Liaison Officer = சபாறிைாளர் சதாடர்பு அலுவலர் 

Secretary, Council of Industrial Research = செைலாளர், சதாழில் 

ஆராை்ெச்ி மன்ைம் 

Director, Central Road Research Institute = இைக்குநர், யமைெ ்

ொயல ஆராை்ெச்ி நியலைம் 

Assistant Engineer (Consultant) = உதவிப் சபாறிைாளர் 

(கலந்தறிகுநர்) 



சதாழில்நுட்பமல்லாதவரக்ள் 

(NON-TECHNICAL) 

Accounts Officer = கணக்கு அலுவலர் 

Special Accounts Officer = கணக்குத் தனி அலுவலர் 

Accounts Superintendent = கணக்குக் கண்காணிப்பாளர் 

Divisional Accountant = மகாட்டக் கணக்காளர் 

Audit Clerk = தணிக்யக எழுத்தர் 

ஆட்சிப் பிரிவு (நிர்வாகப் பிரிவு) 

(ADMINISTRATIVE BRANCH) 

Administrative Assistant = ஆட்சி உதவிைாளர் 

Additional Adiministrative Assistant = ஆட்சிக் கூட்டு உதவிைாளர் 

Confidential Superintendent = மந்தணக் கண்காணிப்பாளர், 

நம்பகக் கண்காணிப்பாளர் 

Confidential Clerk = மந்தண எழுத்தர், நம்பக எழுத்தர் 

Miscellaneous Clerk = பலவயக மவயல எழுத்தர் 

Avenue Clerk = நிழை்ொயல எழுத்தர் 

Routine Clerk = வாலாை எழுத்தர் 

Budget Clerk = வரவு செலவுத் திட்ட எழுத்தர் 

Correspondence Clerk = கடிதப் மபாக்குவரத்து எழுத்தர் 

Camp Clerk = தங்கல் எழுத்தர் 

Establishment Clerk = பணிைானரயமப்பு எழுத்தர் 

Tools and Plant Clerk = கருவிகள், தளவாடங்கள் எழுத்தர் 

Pension Clerk = ஓை்வு ஊதிை எழுத்தர், சகாடுயவ எழுத்தர் 

Pay Bill Clerk = ெம்பளப் பட்டி எழுத்தர் 



Inspection Clerk = ஆை்வு எழுத்தர் 

Tender Clerk = நிலுயவ ஒழிப்பு எழுத்தர் 

Deposit Clerk = உரியமக் மகாரிக்யக எழுத்தர் 

Arrear Clearance Clerk = தணிக்யகத் தயட எழுத்தர் 

Claims Clerk = பைணப் படிப் பட்டி எழுத்தர் 

Audit Objections Clerk = தணிக்யகத் தயட எழுத்தர் 

T.A. Bill Clerk = படிப் பட்டி எழுத்தர் 

Conference Clerk = மாநாடு எழுத்தர் 

Office Establishment Clerk = அலுவலகப் பணிைாளரயமப்பு 

எழுத்தர் 

Executive Establishment Clerk = செைல் பணிைாளரயமப்பு 

எழுத்தர் 

Ministerial Establishment Clerk = அலுவலகப் பணிைாளரயமப்பு 

எழுத்தர் 

Pay and Allowance Clerk = ெம்பளப் படி எழுத்தர் 

Roneo Operator = படி சபருக்கி இைக்குபவர் 

Water Boy = நீர் வழங்கி 

Contingent Establishment = சில்லயை நிதிப் பணிைாளர் 

மவயல நிதி ஊதிைம் சபறுமவார் 

(WORK CHARGED ESTABLISHMENT) 

Air Compressor Driver = காை்ைமுக்கி ஓட்டுநர் 

Apprentice = மவயல பழகுநர் 

Assistant Storekeeper = உதவிப் பண்டகக் காப்பாளர் 

Avenue Mazloor = நிழை்ொயல மவயலைாள் 



Backsmith = கருமான், சகால்லர் 

Boring Mechanic = துயளயிடும் இைந்திரக்கம்மிைர் 

Bull Dozer Driver = பரம்பு ஓட்டுநர் 

Carpenter Maistry = தெச்ு மமலாள் 

Chainman = ெங்கிலிைாள் 

Cleaner = சீராள் 

Crane Operator = பாரந்தூக்கி இைக்குபவர் 

Driller = துைப்பணம் இடுப்பவர் 

Eletrician = மின்வியனஞர் 

Engineering Surveyor = சபாறியிைல் மதிப்பிடுநர் 

Fitter = சபாருத்துபவர் 

Gang Mazdoor = சதாகுதி மவயலைாள் 

Gear Hobbing Machine Operator = பை்ெக்கர இைந்திரம் 

இைக்குபவர் 

Grader Driver = சீர்சவட்டி ஓட்டுநர் 

Head mazdoor = தயலயம மவயளைாள் 

Lathe Operator = கயடெல் இைந்திரம் இைக்குபவர் 

Lorry Driver = சுயமயுந்து ஓட்டுநர் 

Maistry = மமலாள் 

Mason Maistry = சகாத்துமவயல மமலாள் 

Machanist = இைந்திரக்காரர் 

Moulder = அெச்ு அயமப்பவர் 

Non-Provincialised Road Inpector = அரசுப் சபாறுப்பில்லாச ்

சாவல ஆை்வாளர் 



Pattern Maker = மாதிரி அயமப்பவர் 

Planning Machine Operator = இயழப்பு இைந்திரம் இைக்குபவர் 

Provincialised Road Inspector = அரசு சபாறுப்புள்ள ொயல 

ஆை்வாளர் 

Road Inspector = ொயல ஆை்வாளர் 

Roller Driver = உருயள ஓட்டுநர் 

Shaping Machine Operator = உருவாக்கும் இைந்திரம் 

இைக்குபவர் 

Skilled Worker = மதரெ்ச்ித் சதாழிலாளர் 

Store-Keeper = பண்டகக் காப்பாளர் 

Survey Assistant = அளயவ உதவிைாளர் 

Time-Keeper = மநரம் குறிப்பவர் 

Tool Boy = கருவிெ ்சிை்ைாள் 

Tractor Driver = உழுயவ ஓட்டுநர் 

Non-Skilled Worker = மதரெ்ச்ி சபைாத சதாழிலாளர் 

Vibrator Driver = குலுக்கி ஓட்டுநர் 

Welder = பை்ை யவப்பவர் 

Well Sinker = கிணறு மதாண்டுபவர் 

பல்வயக 

(MISCELLANEOUS) 

Officer (Under joining time) = பணிமைை்பு, இயடக் காலத்திலுள்ள 

அலுவலர் 

Officer (Under Promotion) = (பதவி உைர்வு சபறும்) அலுவலர் 

Officer (Under Reversion) = (முன் பதவிக்குத் திரும்பும்) அனுவலர் 



Officer (Under Suspension) = (தை்காலிகமாக நீக்கப்பட்ட) 

அலுவலர் 

Officer (Under Training) = (பயிை்சி சபறும்) அலுவலர் 

Officer (Under Transfer) = (மாை்ைலாகியுள்ள) அலுவலர் 

Officer (Under Transit) = பைணக் காலத்திலுள்ள அலுவலர் 

Permanent Officer = நியல அலுவலர் 

Photographer = நிழை்படம் எடுப்பவர் 

Retired Officer = ஓை்வு சபை்ை அலுவலர் 

Temporary Officer = தை்காலிக அலுவலர் 

Verification Officer = ெரிபாரக்்கும் அலுவலர் 

இந்து ெமை அைக்கட்டயள (ஆட்சித்) துயை 

(HINDU RELIGIOUS AND CHATRITABLE ENDOWMENT ADMINISTRTION 

DEPARTMENT) 

Commissioner, Hindu Religious Charitable Endowment (Administration) 

Department = ஆயணைர், இந்து ெமை அைக்கட்டயள (ஆட்சித் 

துயை) 

Deputy Commissioner, Hindu Religious and Charitable Endowment 

(Administration) Department = துயண ஆயணைர், இந்து ெமை 

அைக்கட்டயள (ஆட்சித்) துயை 

Personal Assistant to the Commissioner Hindu Religious and Charitable 

Endowment (Administration) Department = இந்து ெமை 

அைக்கட்டயள (ஆட்சித்) துயை ஆயணைரின் மநர்முக 

உதவிைாளர் 

Assistant Commissoner, Hindu Religious and Charitable Endowment 

(Administration) Department = உதவி ஆயணைர், இந்து ெமை 

அைக்கட்டயள (ஆட்சித்) துயை 



Verification Officer, Hindu Religious and Charitable Endowment 

(Administration) Department = ெரிபாரக்்கும் அலுவலர், இந்து 

ெமை அைக்கட்டயள (ஆட்சித்) துயை 

Specialist = சிைப்பறிஞர் 

Inspector, Hindu Religious and Charitable Endowment (Administration) 

Department = ஆை்வாளர், இந்து ெமை அைக்கட்டயள (ஆட்சித்) 

துயை 

Audit Inspector, Hindu Religious and Charitable Endoment 

(Administration) Department = தணிக்யக ஆை்வாளர், இந்து ெமை 

அைக்கட்டயள (ஆட்சித்) துயை 

Divisional Engineer, Hindu Religious and Charitable Endowment 

(Administration) Department = மகாட்டப் சபாறிைாளர், இந்து ெமை 

அைக்கட்டயள (ஆட்சித்) துயை 

Assistant Engineer, Hindu Religious and Charitable Endowment 

(Administration) Department = உதவிப் சபாறிைாளர,் இந்து ெமை 

அைக்கட்டயள (ஆட்சித்) துயை 

Junior Engineer, Hindu Religious and Charitable Endowment 

(Administration) Department = இளநியலப் சபாறிைாளர், இந்து 

ெமை அைக்கட்டயள (ஆட்சித்) துயை 

Draftsman, Hindu Religious and Charitable Endowment (Administration) 

Department = வயரைவாளர், இந்து ெமை அைக்கட்டயள 

(ஆட்சித்) துயை 

Internal Audit Superintendent Special Inspector, Hindu Religious and 

Charitable Endowment (Administration) Department = உள் 

தணிக்யகக் கண்காணிப்பாளர் தனி ஆை்வாளர், இந்து ெமை 

அைக்கட்டயள (ஆட்சித்) துயை 

Sthapathi, Hindu Religious and Charitable Endowment (Administration) 

Department = சிை்பி, இந்து ெமை அைக்கட்டயள ெமை துயை 

Chief sthapathi, Hindu Religious and Charitable Endowment 

(Administration) Department = தயலயமெ ்சிை்பி, இந்து ெமை 

அைக்கட்டயள (ஆட்சித்) துயை 



Executive Officer = செைல் அலுவலர் 

Junior Accounts Officer = இளநியலக் கணக்கு அலுவலர் 

சதாழில் வணிகத் துயை 

(INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT) 

Director of Industries and Commerce = சதாழில் வணிகத் துயை 

இைக்குநர் 

Deputy Director of Industries and Commerce = சதாழில் வணிகத் 

துயைத் துயண இைக்குநர் 

Joint Director = இயண இைக்குநர் 

Deputy Director = துயண இைக்குநர் 

Assistant Director = உதவி இைக்குநர் 

Administrative Officer = ஆட்சி அலுவலர் 

Ceramic Expert = மட்பாண்ட வல்லுநர் 

Cottage Industries Officer = குடியெத் சதாழில் அலுவலர் 

Die Sinking Expert = வார்ப்பெச்ு வல்லுநர் 

Exhibition Officer = சபாருட்காட்சி அலுவலர் 

Foot-Wear Expert = மிதிைடி வல்லுநர் 

General Manager = சபாது மமலாளர் 

Glass Technologist = கண்ணாடித் சதாழில் நுட்பர் 

Industrial Engineer = சதாழில் சபாறிைாளர் 

Information Officer = செை்தி அலுவலர் 

Pubilc Relation Officer = சபாதுமக்கள் சதாடர்பு அலுவலர் 

Propaganda Officer = சகாள்யக பரப்பு அலுவலர் 

Special Officer (Guts) = தனி அலுவலர் (நாண்) 



Wood Working Expert = மரத் சதாழில் வல்லுநர் 

Deputy Collector (loans) = துயண மாவட்ட ஆட்சிைர் (கடன்கள்) 

Cottage Industries Officer = குடியெத் சதாழில் அலுவலர் 

Chief Ceramic Technologist = மட்பாண்டத் தயலயமத் சதாழில் 

நுட்பர் 

Administration Officer = ஆட்சி அலுவலர் 

Religious Deputy Director = வட்டாரத் துயண இைக்குநர் 

Cottage Industries Inspector = குடியெத் சதாழில் ஆை்வாளர் 

Survey and Statistical Inspector = மதிப்பீடு-புள்ளி விவர 

ஆை்வாளர் 

State Geologist = மாநிலப் புவி அயமப்பிைலறிஞர் 

Deputy State Geologist = மாநிலத் துயணப் புவி 

அயமப்பிைலறிஞர் 

Assistant Geologist = உதவிப் புவி அயமப்பிைலறிஞர் 

சியைத் துயை 

(JAIL DEPARTMENT) 

Inspector-General of Prisons = சியைத் துயைத் தயலவர் 

Deputy Inspector-Genaral of Prisons = சியைத் துயைத் துயணத் 

தயலவர் 

Additional Dyeing Master = ொை மவயலக் கூடுதல் ஆசிரிைர் 

Additional Loom Jobber = தறி மவயலக் கூடுதல் முதலாள், தறி 

மவயலக் கூட்டு பணிைாள் 

Aluminium Forrman = அலுமினிைப் பட்டயை முதலாள் 

Assistant Chief Officer = உதவி முதல் அலுவலர் 

Assistant Superintendent = உதவிக் கண்காணிப்பாளர் 



Assistant Tent Maistry = கூடார உதவி மமலாள் 

Baling Attendent = கட்டு கட்டும் பணிைாள் 

Bandyman = வண்டிக்காரன் 

Binding Maistry = புத்தகம் கட்டும் மமலாள் 

Blacksmithy Foreman = கருமார் பட்டயை முதலாள் 

Blacksmithy Instructor = கருமார் பட்டயை ஆசிரிைர் 

Blow Room Jobber = பருத்தி கலந்து சுத்தம் செை்யும் அயைப் 

பணிைாள் 

Boiler Attendent = சகாதிகலன் சிை்ைாள் 

Boiler Foreman = சகாதிநியல முதலாள் 

Boot and Sandal Overseer (Boot Mech) = மிதிைடிப் பணிப் 

பார்யவைாளர் 

Carpentry Foreman = தெச்ுப் பட்டயை முதலாள் 

Carpentry Instructor = தெச்ு ஆசிரிைர் 

Carpentry Mechanic = தெச்ுக் கம்மிைர் 

Packer Clerk = சிப்ப எழுத்தர் 

Pepermaking Instructor = காகிதத் சதாழில் ஆசிரிைர் 

Petty Shop Clerk = சபட்டிக் கயட எழுத்தர் 

Petty Officer = சிை்ைலுவலர் 

Special Grade Petty Officer = தனிெ ்தரெ ்சிை்ைலுவலர் 

Pharmacits = மருந்தாக்குநர் 

Probation Officer = நன்னடத்யத அலுவலர் 

Rattan Instructor = பிரம்புத் சதாழில் ஆசிரிைர் 

Regilonal Probation Officer = வட்டார நன்னடத்யத அலுவலர் 



Reserve Assistant Matron = மெம உதவி மூதாை் 

Reserve Head Matron = மெமத் தயலயமெ ்சியைக் காவலர் 

Roller Coverer = உருயள மூடுபவர் 

Sanitary Inspector = துப்புரவு ஆை்வாளர் 

Scavenger = மதாட்டி 

Scout Master = ொரண ஆசிரிைர் 

Secretary and Treasurer, after Care Home for Males = செைலாளர்-

சபாருளாளரக்ள் ஆண்கள் அயடக்கல இல்லம் 

Spinning Head Jobber = நூை்புத் தயலயமப் பணிைாள் 

Spinning Master = நூை்பு ஆசிரிைர் 

Spinning Mill Writer = நூை்பாயல எழுத்தர் 

Superintendent = கண்காணிப்பாளர் 

Supervisor, After-Care Home for Males = மமை்பார்யவைாளர், 

ஆண்கள் அயடக்கல இல்லம் 

Telephone Attender = சதாயலப்மபசிப் பணிைாள் 

Warder = சியைக் காவலர் 

Warping Master = பாவு ஆசிரிைர் 

Warping and sizing Jobber = பாவு அயமத்துக் கஞ்சி மபாடும் 

பணிைாள் 

Watchman = காவை்காரர் 

Weaving Head Jobber = சநெவுத் தயலயமப் பணிைாள் 

Weaving Jobber = சநெவுப் பணிைாள் 

Weaving Master = சநெவு ஆசிரிைர் 

Wireman = மின் கம்பிைாள் 



சதாழிலாளர் துயை 

(LABOUR DEPARTMENT) 

சதாழிலாளர் பிரிவு 

(i) (LABOUR SECTION) 

Chief Inpector Planations = மதாட்டத் தயலயம ஆை்வாளர் 

Chief Inspector of Motor Transport = உந்தர்திப் மபாக்குவரத்துத் 

தயலயம ஆை்வாளர் 

Deputy Commissoner for Labour (Inspections) = சதாழிலாளர் 

துயண ஆயணைர் (ஆை்வு ) 

Additional Commissoner for Workmen Compensation = சதாழிலாளர் 

இழப்பீட்டுக் கூட்டு ஆயணைர் 

Additional Registrar of Trade Unions = சதாழிை் ெங்கக் கூட்டுப் 

பதிவாளர் 

Commissioner for Workmen Compensation = சதாழிலாளர் 

இழப்பீட்டு ஆயணைர் 

Registrar of Trade Unions = சதாழிை் ெங்கப் பதிவாளர் 

Assistant Commissiour of Labour (Establiment and General) = 

சதாழிலாளர் உதவி ஆயணைர் (பணிைாளரயமப்பும் 

சபாதுவும்) 

Special Deputy Commissioner of Labour = சதாழிலாளர் தனித் 

துயண ஆயணைர் 

Commissioner of Labour = சதாழிலாளர் ஆயணைர் 

Deputy Commisioner of Labour = சதாழிலாளர் துயண 

ஆயணைர் 

Assistant Commisioner of Labour = சதாழிலாளர் துயை உதவி 

ஆயணைர் 



Gazetted Assistant to the Commissioner of Labour = சதாழிலாளர் 

ஆயணைரின் அரசிதழ்ப் பதிவு உதவிைாளர் 

Inspector of Labour = சதாழிலாளர் ஆை்வாளர் 

Assistant Inspector of Labour = சதாழிலாளர் உதவி ஆை்வாளர் 

Labour Officer = சதாழிலாளர் அலுவலர் 

Labour Branch = சதாழிலாளர் பிரிவு 

சதாழிை்ொயலப் பிரிவு 

(FACTORIES SECTION) 

Chief Inspector of Factories = சதாழிை்காயலகள் தயலயம 

ஆை்வாளர் 

Deputy Chief Inpector of Factories = சதாழிை்ொயலகள் துயணத் 

தயலயம ஆை்வாளர் 

Superintending Inspector of Factories = சதாழிை்ொயலக் 

கண்காணிப்பு ஆை்வாளர் 

Superintending Inspector of Factories (Accidents, Statistical and 

Research) = சதாழிை்ொயலக் கண்காணிப்பு ஆை்வாளர் 

(விபத்து, புள்ளி விவரம், ஆராை்ெச்ி) 

Superintending Inspector of Factories (Productivity) = 

சதாழிை்ொயலக் கண்காணிப்பு ஆை்வாளர ்(உை்பத்தித் 

திைன்) 

Inspector of Factories = சதாழிை்ொயல ஆை்வாளர் 

Inspectoress of Factories = சதாழிை்ொயல ஆை்வாளர் (மகளிர)் 

Assistant Inspector of Factories Statistical Inspector = சதாழிை்ொயல 

உதவி ஆை்வாளர் புள்ளி விவர ஆை்வாளர் 

 

 

 



மவயல வாை்ப்புப் பயிை்சித் துயை 

(DEPARTMENT OF EMPLOYMENT AND TRAINING) 

Director of employment and Training = மவயல வாை்ப்புப் பயிை்சி 

இைக்குநர் 

Joint Director of Employment = மவயல வாை்ப்பு இயண 

இைக்குநர் 

Joint Director (Crafstman Traning and Joint Apprenticeship Adviser) = 

கூட்டு இைக்குநர் (யகத்தறித் சதாழிலாளர் பயிை்சி-மவயல 

பழகுதல் இயண அறிவுயரைாளர்) 

Deputy Director (Training) = துயண இைக்குநர் (பயிை்சி) 

Deputy Director (Store Purchase) = துயண இைக்குநர் (பண்டக் 

சகாள்முதல்) 

Deputy Apprenticeship Adviser = மவயல பழகுதல் துயண 

அறிவுயரைாளர் 

Assistant Director (Professional and Executive Employment Office) = 

உதவி இைக்குநர் (சதாழில் - செைல் – மவயல வாை்ப்பு 

அலுவலகம்) 

Assistant Director (Special Employment Officer for Physically 

handicapped) = உதவி இைக்குநர் (உடல் ஊனமுயட 

மைாரக்்கான தனி மவயல வாை்ப்பு அலுவலகம்) 

Assistant Director (Employment Liaison Officer) = உதவி இைக்குநர் 

(மவயல வாை்ப்புத் சதாடர்பு அலுவலர்) 

Assistant Director = உதவி இைக்குநர் 

District Employment Officer = மாவட்ட மவயல வாை்ப்பக 

அலுவலர் 

District Employment Officer (Employment Market Information) = 

மாவட்ட மவயல வாை்ப்பக அலுவலர் (மவயல வாை்ப்பு 

நிலவரத் தகவல்) 



District Employment Officer (Occupational Information) = மாவட்ட 

மவயல வாை்ப்பக அலுவலர் (சதாழில் தகவல்) 

District Employment Officer (Youth Employment Service) = மாவட்ட 

மவயல வாை்ப்பக அலுவலர் (இயளஞர் மவயல வாை்ப்பகப் 

பணி) 

Junior Employment Officer = இளநியல மவயல வாை்ப்பக 

அலுவலர் 

Statistician = புள்ளி விவரத் சதாகுப்பாளர் 

Investigator = புலனாை்வாளர் 

Inspector of Industrial and Technical Schools = சதாழில் –

சதாழில்நுட்பப் பள்ளி 

Technical Schools = ஆை்வாளர் 

Inpector of Training = பயிை்சி ஆை்வாளர் 

Apprenticeship Assistant (Manager) = மவயல பழகுதல் 

உதவிைாளர ்(மமலாளர்) 

Gazetted Assistant (Administration) = அரசிதழ்ப் பதிவு 

உதவிைாளர ்(ஆட்சி) 

Technical Assistant = சதாழில் நுட்ப உதவிைாளர் 

Engineering Suprvisor = சபாறியிைல் மமை்பார்யவைாளர் 

Surveyours (under Apprentices Act) = மதிப்பிடுநர் (மவயல 

பழகுமவார் பை்றிை ெட்டத்தின்கீழ்) 

Craft Instrutor = யகத்திைத் சதாழில் ஆசிரிைர் 

Artist = கயலஞர் 

உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்யகத் துயை 

(LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT) 

Examiner of Local Fund Accounts = உள்ளாட்சி நிதிக் கணக்குத் 

தயலயம ஆராை்வாளர் 



Chief Auditor, State Trading Schemes = அரசு வணிகத் திட்டங்கள் 

தயலயமத் தணிக்யகைாளர் 

Treasurer, Charitable Endowments = அைக்கட்டயள சபாருளாளர் 

Deputy Examiner of Local Fund Accounts = உள்ளாட்சி நிதிக் 

கணக்குத் துயண ஆை்வாளர் 

Deputy Chief Auditor, State Trading Schemes = அரசு வணிகத் 

திட்டங்கள் துயணத் துயணத் தயலயமத் தணிக்யகைாளர் 

Assistant Examiner of Local Fund Accounts = உள்ளாட்சி நிதிக் 

கணக்குகள் உதவி ஆை்வாளர் 

Assistant Examiner of Corporation Audit Section = மாநகராட்சித் 

தணிக்யகப் பிரிவு உதவி ஆை்வாளர் 

Assistant Examiner (Temple Audit) = உதவி ஆராை்வாளர் (மகாயில் 

தணிக்யககள்) 

Stock Verification Officer = இருப்புெ ்ெரி பாரக்்கும் அலுவலர் 

Accounts Officer, State Trading Schemes = கணக்கு அலுவலர், அரசு 

வணிகத் திட்டங்கள் 

Assistant Stock Verification Officer = இருப்புெ ்ெரிபாரக்்கும் உதவி 

அலுவலர் 

Assistant Chief Auditor, State Trading Schemes = உதவித் தயலயமத் 

தணிக்யகைாளர், அரசு வணிகத் திட்டங்கள் 

Superintendent, State Trading Shemes = கண்காணிப்பாளர், அரசு 

வணிகத் திட்டங்கள் 

Superintendent, Administrator General and Officer Trustee Audit Section 

= கண்காணிப்பாளர், அரசு சபாறுப்புெ ்சொத்து ஆட்சிைாளர் 

அலுவல் நம்பகர் தணிக்யகப் பிரிவு 

Superintendent, corporation Audit Section = கண்காணிப்பாளர், 

அரசு வணிகத் தணிக்யகப் பிரிவு 



Superintendent, officer Assignee Audit Section = கண்காணிப்பாளர், 

சநாடித்தவர் சொத்தாட்சிைர் தணிக்யகப் பிரிவு 

Superintendent, University Audit Section = கண்காணிப்பாளர், 

பல்கயலக் கழகத் தணிக்யகப் பிரிவு 

Superintendent, City Audit section = கண்காணிப்பாளர், மாநகரத் 

தணிக்யகப் பிரிவு 

Superintendent, Administration Section = கண்காணிப்பாளர், 

ஆட்சிப் பிரிவு 

Superintendent, Audit Section = கண்காணிப்பாளர், தணிக்யகப் 

பிரிவு 

District Inspector of Local Fund Accounts = உள்ளாட்சி நிதிக் 

கணக்கு மாவட்ட ஆை்வாளர் 

Deputy Inspector, H.R.E. Accounts = துயண ஆை்வாளர், இந்து 

ெமை அைக்கட்டயளக் கணக்குகள் 

Audit Assistant = தணிக்யக உதவிைாளர் 

District Inspector, Education Accounts = மாவட்ட ஆை்வாளர், 

கல்விக் கணக்குகள் 

Deputy Inspector, High School Audit = துயண ஆை்வாளர், 

உைர்நியலப் பள்ளித் தணிக்யக 

பால் உை்பத்தித் துயை 

(MILK PRODUCTION DEPARTMENT) 

Commissioner for Milk Production and Livestock Development = பால் 

உை்பத்திக் கால்நயட மமம்பாட்டு ஆயணைர் 

Deputy Milk Commissioner (Administration) = பால் உை்பத்தித் 

துயண ஆயணைர் (ஆட்சி) 

Deputy Milk Commissioner (Co-opeartion) = பால் உை்பத்தித் 

துயண ஆயணைர் 

Assistant Milk Commissioner (Distribution) = (கூட்டுைவு) 



Assistant Milk Commissioner (Production) = பால் உை்பத்தி உதவி 

ஆயணைர் (பகிர்வு) 

Assistant Milk Commissioner (Integrated Dairy Schme) = பால் 

உை்பத்தி உதவி ஆயணைர் (உை்பத்தி) பால் உை்பத்தி உதவி 

ஆயணைர் (ஒருங்கியணந்த பால் பதத் திட்டம்) 

Dairy Expert = பால்பத வல்லுநர் 

Dairy Chemist = பால்பத மவதிகர் 

Deputy Dairy Chemist = பால்பதத் துயண மவதிகர் 

Assistant Dairy Chemist = பால்பத உதவி மவதிகர் 

Manager, Central Dairy = யமைப் பால் பத மமலாள் 

Assistant Manager, Central Dairy = யமைப் பால்பத உதவி மமலாள் 

Superintendent, Government Dairy Farm = கண்காணிப்பாளர், 

அரசுப்பால்பண்யண 

Senior Accounts Officer = முதுநியலக் கணக்கு அலுவலர் 

Junior Account Officer = இளநியலக் கணக்கு அலுவலர் 

Dairy Engineer = பால்பதப் சபாறிைாளர் 

Assistant Dairy Engineer = பால்பத உதவிப் சபாறிைாளர் 

Additional Assistant Dairy Engineer = பால்பத இயண உதவிப் 

சபாறிைாளர் 

Assistant Engineer (Manitenance) = உதவிப் சபாறிைாளர் 

(பராமரிப்பு) 

Assistant Engineer (Cell) = உதவிப் சபாறிைாளர் (மெர்மம்) 

Chief Project Officer, Fuel and Gas Project = திட்டத் தயலயம 

அலுவலர், எரிப்சபாருள் ஆவி உை்பத்தித் திட்டம் 

Project Officer = திட்ட அலுவலர் 



Assistant Dairy Officer (Survery) = பால்பத உதவி அலுவலர் 

(மதிப்பீடு) 

Dairy Extension Officer = பால்பத விரிவாக்கு அலுவலர் 

Deputy Registrar of Co-operative Societies (Dairying) = கூட்டுைவுெ ்

ெங்கத் துயணப் பதிவாளர ்(பால்பதம்) 

Special Officer For Milk = பால் உை்பத்தித் தனி அலுவலர் 

Veterinary Officer = கால்நயட அலுவலர் 

Milk Distribution Officer = பால் பகிர்வு அலுவலர் 

Dairy Supervisor = பால்பத மமை்பார்யவைாளர் 

Dairy Farm Supervisor = பால்பண்யண மமை்பார்யவைாளர் 

Director, Farm and Cattle Colony = இைக்குநர், கால்நயடப் 

பண்யணக் குடியிருப்பு 

Technical Manager = சதாழில் நுட்ப மமலாளர் 

Production Manager = உை்பத்தி மமலாளர் 

Dairy Mechanic = பால்பத இைந்திரக் கம்மிைர் 

Refrigeration Mechanic = குளிர்ப்பத இைந்திரக் கம்மிைர் 

Livestock Assistant = கால்நயட உதவிைாளர் 

Dairy Assistant = பால்பத உதவிைாளர் 

Milk Recorder = பால் பதிவு 

மருத்துவத் துயை 

(MEDICAL DEPARTMENT) 

Director of Medical Services = மருத்துவப் பணி இைக்குநர் 

Director of Medical Education = மருத்துவக் கல்வி இைக்குநர் 

Assistant Director of Medical Services (Plans and Development) = 

மருத்துவப் பணி உதவி இைக்குநர் (திட்டமும்வளரெ்ச்ியும்) 



Deputy Director of Medical Services (E.S.I) = மருத்துவப் பணித் 

துயண இைக்குநர் (சதாழிலாளர் அரசு ஈட்டுறுதி) 

Assistant Director of Medical Education = மருத்துவக் கல்வி உதவி 

இைக்குநர் 

Assistant Director of Medical Education (Administration) = மருத்துவக் 

கல்வி உதவி இைக்குநர் (ஆட்சி) 

Assistant Director of Medical Services (Medical) = மருத்துவப் பணி 

உதவி இைக்குநர் (மருத்துவம்) 

Woman State Family Planning Officer = குடும்பக் கட்டுப்பாடு 

மாநில அலுவலர் (சபண்) 

Personal Assistant to the Deputy Director of Medical Services (E.S.I) = 

மருத்துவப் பணித் துயண இைக்குநரின் மநர்முக 

உதவிைாளர ்(சதாழிலாளர் அரசு ஈட்டுறுதி) 

Gazetted Assistant to the Director Medical Services (E.S.I) = 

மருத்துவப் பணி இைக்குநரின் அரசிதழைப் பதிவு 

உதவிைாளர ்(சதா. அ.ஈ.) 

Gazetted Assistant (Nursing) = அரசிதழ்ப் பதிவு உதவிைாளர் 

(சசவிலிப் பணி) 

Manager = மமலாளர் 

State T.B. Officer = மாநில காெ மநாை் அலுவலர் 

Senior Accounts Officer = முதுநியலக் கணக்கு அலுவலர் 

Regional Administration Officer = வட்டார ஆட்சி அலுவலர் 

Assistant to the Director of Medical Services (Accounts) = மருத்துவ 

பணி இைக்குநரின் உதவிைாளர ்(கணக்கு) 

Assistant to the Director of Medical Services (Administration) = 

மருத்துவ பணி உதவி இைக்குநரின் உதவிைாளர் (ஆட்சி) 

Gazetted Assistant (Administration) = அரசிதழ்ப் பதிவு சபை்ை 

உதவிைாளர ்(ஆட்சி) 



G.A. to the A.D.M.S. (E.S.I.) = மருத்துவப் பணி உதவி 

இைக்குநரின், அரசிதழ்ப் பதவி உதவிைாளர் (சதா.அ. ஈ.) 

G.A. (P. and D.) = அரசிதழ்ப் பதிவு சபை்ை உதவிைாளர் (தி.வ.) 

W.H.O. Nursing Advisor = உலக உடல்நல நிறுவனெ ்செவிலிப் 

பணி அறிவுயரைாளர் 

Assistant to the D.M.S. (Nursing) = மருத்துவப் பணி இைக்குநரின் 

உதவிைாளர ்(செவிலிப் பணி) 

District Medical Officer = மாவட்ட மருத்துவ அலுவலர் 

Superintendent of Hospital = மருத்துவமயணக் 

கண்காணிப்பாளர் 

Director, King Institute, Guindy = இைக்குநர், கிங் நியலைம், 

கிண்டி 

Deputy Assistant Director, King Institute, Guindy = துயண உதவி 

இைக்குநர், கிங் நியலைம், கிண்டி. 

Research Officer, King Institute, Guindy = ஆராை்ெச்ி அலுவலர், கிங் 

நியலைம், கிண்டி . 

Assistant Director, King Institute, Guindy = உதவி இைக்குநர், கிங் 

நியலைம், கிண்டி 

Director, Government Chest Institute, Madras = இைக்குநர், அரசு 

மார்பு நியலைம், சென்யன 

Dean, Medial College and Hospital = மபராசிரிைர், உதவிப் 

மபராசிரிைர், மருத்துவமயன 

Professor and Assistant = மபராசிரிைர், உதவிப் மபராசிரிைர் 

Professor of Anatomy = உடல் கூை்றிைல் 

Senior Assistant Reader in Anatomy = முதுநியலெ ்ொர் உதவிப் 

மபராசிரிைர், உடல் கூை்றிைல் 

Professor and Assistant = மபராசிரிைர், உதவிப் மபராசிரிைர் 



Professor of Physiology = உடலயமப்பிைல் 

Professor and Assistant = மபராசிரிைர், உதவிப் மபராசிரிைர் 

Professor, Pathology = மநாை்க் குறியிைல் 

Professor and Assistant = மபராசிரிைர், உதவிப் மபராசிரிைர் 

Professor, Pharmacology = மருந்தாக்கிைல் 

Professor and Assistant = மபராசிரிைர், உதவிப் மபராசிரிைர் 

Professor, Bacteriology = நுண்ணுயிரிைல் 

Professor and Assistant = மபராசிரிைர், உதவிப் மபராசிரிைர் 

Professor, Bacteriology = உயிர் மவதியிைல் 

Professor and Assistant = மபராசிரிைர், உதவிப் மபராசிரிைர் 

Professor, Biochemistry = உயிர் மவதியிைல், 

Professor and Assistant = மபராசிரிைர், உதவிப் மபராசிரிைர் 

Professor, Forensic Medicine = ெட்டஞ்ொர்ந்த மருத்துவ இைல் 

Professor and Assistant = மபராசிரிைர், உதவிப் மபராசிரிைர் 

Professor, Pharmaceutical Chemistry = மருந்து செை்முயை 

மவதியிைல் 

Professor and Assistant Professor, Medicine = மபராசிரிைர், உதவிப் 

மபராசிரிைர் மருத்துவ இைல் 

Professor and Assistant Professor, Surgery = மபராசிரிைர், உதவிப் 

மபராசிரிைர், அறுயவ மருத்துவம் 

Professor and Assistant Professor, Obstetrics and Gynaecology = 

மபராசிரிைர், உதவிப் மபராசிரிைர், மகப்மபறு மகளிர் மநாை் 

இைல். 

Professor and Assistant Professor, E.N.T. = மபராசிரிைர், உதவிப் 

மபராசிரிைர், காது. மூக்கு, சதாண்யட மநாை் மருத்துவம் 



Professor and Assistant Professor, Ophthalmology = மபராசிரிைர், 

உதவிப் மபராசிரிைர், கண் மநாை் மருத்துவம் 

Professor and Assisant Professor Thoracic Surgery = மபராசிரிைர், 

உதவிப் மபராசிரிைர், மார்புப் பகுதி அறுயவ மருத்துவம் 

Professor and Assistant Professor, Neuro Surgery = மபராசிரிைர், 

உதவிப் மபராசிரிைர், மூயள நரம்பு அறுயவ மருத்துவம் 

Professor and Assistant Professor, Mental Diseases = மபராசிரிைர், 

உதவிப் மபராசிரிைர், மனவநாய் மருத்துவம் 

Professor and Assistant Professor Orthopaedics = மபராசிரிைர், 

உதவிப் மபராசிரிைர், முடவிைல் மருத்துவம் 

Professor / Assistant Professor Tutor Neurology = மபராசிரிைர், 

உதவிப் மபராசிரிைர் - உதவிஆசிரிைர், நரம்பு இைல் 

Professor / Assistant = மபராசிரிைர் – உதவிப் மபராசிரிைர் 

Professor/Paediatrics Surgery = சிசு மநாை் அறுயவ மருத்துவம் 

Professor / Assistant Professor, Plastic and Facio Maxillary Surgery = 

மபராசிரிைர்-உதவிப் மபராசிரிைர், முக மமல் தாயட எலும்பு 

ஒட்டு அறுயவ மருத்துவம் 

Professor, Radiology = மபராசிரிைர், கதிர் வீெச்ு மருத்துவம் 

Professor, Paediatrics = மபராசிரிைர், சிசு மநாை் மருத்துவம் 

Professor, Venereology = மபராசிரிைர், மமக மநாை் மருத்துவம் 

Professor, Dermotology = மபராசிரிைர், மதால்மநாை் மருத்துவம் 

Professor, Dental Surgery = மபராசிரிைர், பல் மநாை் அறுயவ 

மருத்துவம் 

State Leprosy Officer = சதாழுமநாை்த் தணிப்பு மாநில அலுவலர் 

Assistant Surgeon = உதவி அறுயவ மருத்துவர் 

Resident Medical Officer = நியலை மருத்துவ அலுவலர் 

Assistant Dental Surgeon = உதவிப் பல்மநாை் அறுயவ மருத்துவர் 



Lay Secretary and Treasurer = ஆட்சிெ ்செைலாளரும் 

சபாருளாளரும் 

Maternity Assistant = மகப்மபறு உதவிைாளர் 

Health Visitor = உடல்நலப் பார்யவைாளர் 

House-Keeper = விடுதிக் காப்பாளர் 

Pupil Nurses = மாணவெ ்செவிலிைர் 

Nurses = செவிலிைரக்ள் 

Pupil Auxillary Nurse Midwifery = மாணவர் துயணெச்ெவிலி, 

மகப்மபறு துயணப் பணி 

Nursing Superintendent, Nursing Tutor = செவிலிப் பணிக் 

கண்காணிப்பாளர், செவிலிப் பணி உதவி ஆசிரிைர் 

Head Nurse = தயலயமெ ்செவிலிைர் 

Drugs Controller = மருந்துெெ்ரக்குக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி 

Assistant State Drugs Controller = மாநில மருந்துெெ்ரக்குக் 

கட்டுப்பாட்டு உதவி அதிகாரி 

Drugs Inspector = மருந்துெெ்ரக்கு ஆை்வாளரக்ள் 

Senior Drugs Inspector = முதுநியல மருந்துெெ்ரக்கு ஆை்வாளர் 

State Family Planning Officer = மாநிலக் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு 

அலுவலர் 

Part-Time Male Medical Officer = பகுதிமநர மருத்துவ அலுவலர் 

(ஆண்) 

Family Welfare Workers = குடும்ப நலப் பணிைாளரக்ள் 

Tutor - Assistant Professor = உதவி ஆசிரிைர் – உதவிப் 

மபராசிரிைர் 

Physiotherapy Instructors = இைை்யக முயை மருத்துவ 

ஆசிரிைரக்ள் 



Physiotherapists = இைை்யக முயை மருத்துவர் 

Pupil Physiotherapists = இைை்யக முயை மருத்துவ மாணவர் 

Specialist Nursing Tutor = செவிலிப் பணிெ ்சிைப்பு உதவி 

ஆசிரிைர் 

Paediatrics = சிசு மநாை் மருத்துவத் துயை 

Research Officer (Endocrinology) = ஆராை்ெச்ி அலுவலர் (உள் 

சுரப்பி இைல்) 

Institute of Obstetrics and Gynaecology, Government Hospital for 

Women and Children, Madras = மகப்மபறு மகளிர ்மநாை் இைல் 

நிறுவனம், மகளிர் சிறுவர் அரசு மருத்துவமயன சென்யன 

Serologist-cum-Bacteriologist = குருதிநீரிைல் – 

நுண்ணுயிரிைல்அறிஞர் 

Dieticians = உணவு முயைைாளர் 

Biochemists, Institute of Paediatrics, Government Hospital, Chennai = 

உயிர் மவதிகர், சிசு மநாை் மருத்துவ நிறுவனம், அரசு 

மருத்துவமயன, சென்யன 

Biochemists, Institute of Obstetrics and Gynaecology, Government 

Hospital for Women and Children, Chennai = உயிர் மவதிகர், 

மகப்மபறு மகளிர் மநாை், இைல் நிறுவனம், மகளிர் சிறுவர் 

அரொங்க மருத்துவமயன, சென்யன 

Biochemist, King Institute, Guindy = உயிர் மவதிகர், கிங் நியலைம், 

கிண்டி 

First Physicist = சபௌதிக இைலறிஞர், முதலாமவர் 

Second Physicist = சபௌதிக இைலறிஞர், இரண்டாமவர் 

Non - Medical Assistant to the Professor of Pharmacology = 

மருந்தாக்கிைல் மபராசிரிைரின், மருத்துவெ ்ொர்பை்ை 

உதவிைாளர் 

Assistant Reader in Dental Surgery = பல்மநாை் அறுயவ மருத்துவ 

ொர் உதவிப் மபராசிரிைர் 



Lecturer in Dental Surgery = பல் மநாை் அறுயவ மருத்துவ 

விரிவுயரைாளர் 

Reader in Orthodentia = பல் சீரயமப்பு உதவிப் மபராசிரிைர் 

காவல் துயை 

(POLICE DEPARTMENT) 

Inspector-General of Police, Madras = காவல்துயைத் தயலவர், 

சென்யன 

Deputy Inspector - General of Police = காவல்துயைத் துயணத் 

தயலவர் 

Superintendents of Police of Districts = மாவட்டக் காவல் துயை 

அதிகாரிகள் 

Additional Superintendent of Police = கூடுதல் மாவட்டக் 

காவலதுயை கண்காணிப்பாளர் 

Deputy Superintendent of Police = காவல்துயைத் துயணக் 

கண்காணிப்பாளர் 

Police Radio Officer = காவல்துயை வாசனாலி அலுவலர் 

Technical Assistant to Police Radio Officer = காவல் வாசனாலி 

அதிகாரியின் சதாழில் நுட்ப உதவிைாளர் 

State Examiner of Questioned Documents = ஐைப்பாட்டு 

ஆவணங்கள் மாநில ஆராை்வாளர் 

Special Branch, C.I.D. Vigilance = தனிப்பிரிவு, குை்ைப் 

புலனாை்வுப் பகுதி விழிப்புப்பணி, இலஞ்ெ ஊழல் தடுப்புப் 

பிரிவு 

Principal, Police Training College = முதல்வர், காவலர் பயிை்சிக் 

கல்லூரி 

Principal, Police Recruits Commandant, Malabar Special Police = 

முதல்வர், காவலர்ப் பள்ளி, தளவாை், மலபார் தனிக் 

காவை்பயட 



Commandant, Special Armed Police = தளவாை், தனி ஆயுதக் 

காவை்பயட 

Assistant Cominandant, Malabar Special Police = உதவித் தளவாை், 

மலபார் தனிக் காவை்பயட 

Assistant Commandant, Special Armed Police = உதவித் தளவாை், 

தனி ஆயுதக் காவை்பயட 

Station Writer = காவல் நியலை எழுத்தர் 

Head Constable = தயலயமக் காவலர் 

Constable = காவலர் 

மாநகரம் 

(CITY) 

Commissioner of Police = காவல் ஆயணைர் 

Deputy Commissioner of Police = காவல் துயண ஆயணைர் 

காவல் துயைத் தீையணப்புப் பிரிவு 

(POLICE FIRE SERVICE BRANCH) 

Director of Fire Service = தீையணப்புத் துயை இைக்குநர் 

Additional Direct of Fire Service = தீையணப்புத் துயைக் கூட்டு 

இைக்குநர் 

Deputy Director of Fire Service = தீையணப்புத் துயைத் துயண 

இைக்குநர் 

Divisional Fire Officer = மகாட்டத் தீையணப்பு அலுவலர் 

Assistant Divisional Fire Officer = உதவிக் மகாட்டத் தீையணப்பு 

அலுவலர் 

Assistant Divisional Fire = உதவிக் மகாட்டத் தீையணப்பு அலுவலர் 

Officer (Transport) = (மபாக்குவரத்து) 

Station Officer = நியலை அலுவலர் 



Station Officer (Transport) = நியலை அலுவலர் (மபாக்குவரத்து) 

Leading Fireman = முதன்யமத் தீையணப்பாளர் 

Fireman = தீையணப்பாளர் 

Driver Mechanic = ஓட்டுநர் இைந்திரம் பழுதுபார்ப்பவர் 

Fireman Mechanic = தீையணப்பு இைந்திரம் பழுதுபார்ப்பவர் 

Fireman Driver = தீையணப்பு ஓட்டுநர் 

Fireman Labourer = தீையணப்பு சதாழிலாளர் 

துயைமுகத்துயை 

(PORT DEPATMENT) 

State Port Officer = மாநிலத் துயைமுக அலுவலர் 

Port Officer = துயைமுக அலுவலர் 

Inspecting Dredging Engineer = தூர ்எடுப்பு ஆை்வுப் சபாறிைாளர் 

Executive Engineer (Marine) = செைை் சபாறிைாளர் (கடை் பிரிவு) 

Assistant Engineer (Marine) உதவிப்சபாறிைாளர் (கடை் பிரிவு) 

Junior Engineer = இளநியலப் சபாறிைாளர் 

Port Conservator = துயைமுகப் பாதுகாப்பாளர் 

Assistant Port Conservator = உதவித் துயைமுகப் பாதுகாப்பாளர் 

Assistant Light Keepr and Signaller = கலங்கயர விளக்கு உதவிக் 

காப்பாளரும் யெயகைாளரும் 

Crane Driver = பாரம் தூக்கி ஓட்டுநர் 

Dredger Fireman = தூர்வாரித் தீையணப்பாளர் 

Dredger Lascar = தூர்வாரி உதவிைாளர் 

Electrical Supervisor = மின் மமை்பார்யவைாளர் 

Mechanical Supervisor = இைந்திர மமை்பார்யவைாளர் 



Wireman = மின் கம்மிைர் 

Fireman = தீ எரிப்பவர் 

Fitter = சபாருத்துபவர் 

Flag Lascar = சகாடிெ ்சிை்றூழிைர் 

Greaser = பயெமபாடுபவர் 

Hammerman = ெம்மட்டிைாள் 

Head Watchman = தயலயமக் காவல்காரர் 

Launch Driver = வியெப் படமகாட்டி 

Launch Lesear = வியெப்படகுெ ்சிை்றூழிைர் 

Launch Serang = வியெப்படகுத் தண்டல் 

Mobile Crane Driver = இைங்கு பாரந்தூக்கி ஓட்டுநர் 

Morse Signaller = மமாரச்ு யெயகைாளர் 

Mechanic = இைந்திரம் பழுதுபார்ப்பவர் 

Operator = இைக்குபவர் 

Pilot = வழிகாட்டி, விமானி 

Store Attender = பண்டகப் பணிைாளர் 

Tiridal = தண்டல் 

Turner = கயடெல் பிடிப்பவர் 

Wharf Supervisor = கப்பல் ெரக்குத்துயை மமை்பார்யவைாளர் 

சபாது உடல்நலத் துயை 

(PUBLIC HEALTH DEPATMENT) 

Director of Public Health = சபாது உடல்நலத் துயை இைக்குநர் 

Director of Public Health Services and Family Planning = சபாது உடல் 

நலப் பணிகள், குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத் துயை இைக்குநர் 



Assistant Director of Public Health = சபாது உடல்நலத் துயை உதவி 

இைக்குநர் 

District Health Officer = மாவட்ட உடல்நல அலுவலர் 

Municipal Health Officer = நகராட்சி உடல்நல் அலுவலர் 

Special Supervisory Unit Officer = மமை்பார்யவப் பிரிவுத் தனி 

அலுவலர் 

Supervisory Unit Officer = மமை்பார்யவப் பிரிவு அலுவலர் 

Malaria Unit Officer = முயைக்காை்ெெ்ல் பிரிவு அலுவலர் 

Research Health Officer = உடல்நல ஆராை்ெச்ி அலுவலர் 

Nutrition Officer = ஊட்டெ ்ெத்து அலுவலர் 

Health Educator = உடல்நலம் எடுத்துயரப்பவர் 

Public Health Engineer = சபாது உடல்நலப் சபாறிைாளர் 

Professor of Social and Presentive Medicine = மபராசிரிைர் ெமூக – 

மநாை்த்தடுப்பு மருத்துவ இைல் 

Special Officer (Maternal and Child Health) = தனி அலுவலர் (தாை்-

மெை் நலம்) 

Librarian = நூலகர் 

Health Education Training Officer = உடல்நலம் எடுத்துயரப்பவர்ப் 

பயிை்சி அலுவலர் 

Technical Officer = சதாழில் நுட்ப அலவலர் 

Social Pshychologist = ெமூக மனவிைல் அறிஞர் 

Sub-Editor = துயணப்பதிப்பாசிரிைர் 

Auxiliary Nursee Midwife = தாை்யம மருத்துவத் துயணெ ்செவிலி 

Cinema Operator = தியரப்படம் இைக்கி 

Entomologist = பூெச்ி இைல் அறிஞர் 



Entomological Assistant = உதவிப் பூெச்ி இைல் அறிஞர் 

Epidemiologist = சகாள்யளமநாை் அறிஞர் 

Film Librarian-cum-Projectionist = படெச்ுருள் நூலகர்-தியரப்படக் 

கருவி இைக்கி 

Craftsman = யகத்திைத் சதாழிலாளர் 

Audio Visual Assistant = ஒளி, ஒலிப்பட உதவிைாளர் 

Research Analyst = ஆராை்ெச்ிப் பகுப்பு ஆை்வாளர் 

Research Aide = ஆராை்ெச்ி உதவிைாளர் 

Mass Interviews = சபாதுமக்கயள மநர் காண்பவரக்ள் 

Observers = பார்யவைாளரக்ள் 

Chief Water Analyst = தயலயம நீர்ப் பகுப்பாை்வாளர் 

Assistant Water Analyst = உதவி நீர்ப் பகுப்பாை்வாளர் 

Medical Biologist = மருத்துவ உயிரிைலறிஞர் 

Government Analyst = அரசுப் பகுப்பாை்வாளர் 

Sample Taker = மாதிரி மெகரிப்பாளர் 

Sanitary Officer = துப்புரவு அலுவலர் 

Health Officer = உடல்நல அலுவலர் 

Health Inspector = உடல்நல ஆை்வாளர் 

Sanitary Inspector = துப்புரவு ஆை்வாளர் 

Home Science Assistant = மயனயிைல் உதவிைாளர் 

Surveillance Inspector = கடுங்கண்காணிப்பு ஆை்வாளர் 

Health Assistant = உடல்நல உதவிைாளர் 

Health Visitor = உடல்நலப் பார்யவைாளர் 

Laboratory Technician = ஆை்வகத் சதாழில் நுட்பர் 



Laboratory Assistant = ஆை்வக உதவிைாளர் 

Public Health Nurse = சபாது உடல்நலப் பணெ ்செவிலி 

சபாதுப் பணித் துயை 

(PUBLIC WORKS DEPARTMENT) 

Chief Engineer, Public Works Department = தயலயமப் 

சபாறிைாளர், சபாதுப் பணித்துயை 

Chief Engineer (Buildings) = தயலயமப் சபாறிைாளர் (கட்டடம்) 

Chief Engineer (Public Health Engineering and Municipal Works) = 

தயலயமப் சபாறிைாளர் (சபாது உடல்நலப் சபாறியிைல் 

நகராட்சிப் பணிகள்) 

Superintendenting Engineer = கண்காணிப்புப் சபாறிைாளர் 

Sanitary Engineer = உடல்நலப் சபாறிைாளர் 

Deputy Chief Engineer (General) = துயணத் தயலயமப் 

சபாறிைாளர் (ஆட்சி) 

Deputy Chief Engineer (Building) = துயணத் தயலயமப் 

சபாறிைாளர் (கட்டடம்) 

Executive Engineer = செைை்சபாறிைாளர் 

Municipal Engineer = நகராட்சிப் சபாறிைாளர் 

Research Officer = ஆராை்ெச்ி அலுவலர் 

Research Assistant = ஆராை்ெச்ி உதவிைாளர் 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணிைாளர் சபாதுத் சதாகுதி 

(TAMIL NADU GENERAL SERVICE) 

Government Architect = அரசுக் கட்டடக் கயலஞர் 

Assistant Government Architect = அரசு உதவிக் கட்டடக் கயலஞர் 

P.A. to the Chief Engineer = தயலயமப் சபாறிைாளரின் மநர்முக 

உதவிைாளர் 



Administrative Assistant = ஆட்சி உதவிைாளர் 

Labour Officer = சதாழிலாளர் அலுவலர் 

தமிழ்நாடு சபாறியிைல் ொர்நியலப் பணிைாளர் சதாகுதி 

(TAMIL NADU ENGINEERING SUBORDINATESERVICE) 

Junior Engineer = இளநியலப் சபாறிைாளர் 

Supervisor = மமை்பார்யவைாளர் 

Overseer = பணிப் பார்யவைாளர் 

Chief Head Draftman = முதன்யமத் தயலயம வயரவாளர் 

Head Draftman = தயலயம வயரவாளர் 

Draftman = வயரவாளர் 

Clerk Draftman = எழுத்தர் வயரவாளர் 

Tracere = வயரபட நகல் எடுப்பவர் 

Blue Print Operator = நீலவயரபட அெச்ு இைக்கி 

Building Maistries = கட்டட மமலாளரக்ள் 

General Foreman P.W.D. = சபாது முதலாள் (சபா.ப.து.) 

Foreman, P.W.D. = முதலாள் (சபா.ப.து.) 

Storekeeper = பண்டகெ ்ொர்பாளர் 

Mechanical Driver = இைந்திரம் ஓட்டுநர் 

Timekeepr, P.W.D. = மநரம் குறிப்பவர் (சபா.ப.து.) 

Dam Superintendent = அயணக் கண்காணிப்பாளர் 

Assistant Dam Superintendent = உதவி அயணக் 

கண்காணிப்பாளர் 

Slice Superintendent = மதகுக் கண்காணிப்பாளர் 



Lock and Wharf Superintendent = நீர்ப்பூட்டு ெரக்குத் துயைக் 

கண்கணிப்பாளர் 

Irrigation Conservancy subordinate = பாெனப் பாதுகாப்புப் 

பணிைாளர் 

Telephone Gumasthas = சதாயலமபசி எழுத்தர் 

Superintendent, Marina Gardens = கண்காணிப்பாளர், 

கடை்கயரப் பூங்கா 

Foreman, Marina Gardens = முதலாள், கடை்கயரப் பூங்கா 

Boring Mechanic = துயளயிடும் பழுதுபார்ப்பவர் 

Technical Assistant, Experimental Filter Station, Kilpauk = 

சதாழில்நுட்ப உதவிைாளர், மொதயன நீர்வடிகட்டல் 

நியலைம், கீழ்ப்பாக்கம். 

Mechanic and Filter Operator = இைந்திரப் பழுதுபார்ப்பவர், நீர் 

வடிகட்டி 

Assistant Mechanic = இைக்குபவர் 

Turn Cock = உதவி இைந்திரம் பழுதுபார்ப்பவர் 

Radio Supervisor = குழாை்த் திைப்புப் பணிைாள் 

Mechanic = இைந்திரம் பழுதுபார்ப்பவர் 

பாெனம் 

(IRRIGATION) 

Chief Engineer (Irrigation) = தயலயமப் சபாறிைாளர் (பாெனம்) 

Superintending Engineer (Designs) = கண்காணிப்புப் சபாறிைாளர் 

(வடிவயமப்பு) 

Superintending Engineer (Irrigation Planning Circle) = 

கண்காணிப்புப் சபாறிைாளர் (நீர்ப்பாெனத் திட்டவட்டம்) 

Deputy Chief Engineer (Irrigation) = துயணத் தயலயமப் 

சபாறிைாளர் (பாெனம்) 



Deputy Chief Engineer (Irrigation and Designs) = துயணத் 

தயலயமப் சபாறிைாளர் (பாெனமும் வடிவயமப்பும்) 

Executive Engineer, Irrigation Research Division = செைை் 

சபாறிைாளர், பாென ஆராை்ெச்ிப் பகுதி 

General Superintendent, Public Works Workshops = சபாதுக் 

கண்காணிப்பாளர், சபாதுப்பணப் பட்டயை 

Assistant Engineer = உதவிப் சபாறிைாளர் 

Sub Divisional Officer = உட்மகாட்ட அலுவலகம் 

Officer-in-charge of Technical Section = சதாழில் நுட்பப் பிரிவு 

அலுவலர் 

Chief Head Draughtsman = முதன்யமத் தயலயம வயரவாளர் 

Administration Assistant = ஆட்சி உதவிைாளர் 

Executive Engineer = செைை் சபாறிைாளர் 

Assistant Enginer = உதவிப் சபாறிைாளர் 

Junior Engineer / Supervisor = இளநியலப் சபாறிைாளர்/ 

மமை்பார்யவைாளர் 

Tracer = வயரபட நகல் எடுப்பவர் 

Storekeeper = பண்டகக் காப்பாளர் 

Senior Research Assistant = முதுநியல ஆராை்ெச்ி உதவிைாளர் 

Junior Research Assistant = இளநியல ஆராை்ெச்ி உதவிைாளர் 

Senior Laboratory Assistant = முதுநியல ஆை்வக உதவிைாளர் 

Chemistry Assistant = இரொைன உதவிைாளர், மவதிைல் 

உதவிைாளர் 

Laboratory Assistant = ஆை்வாக உதவிைாளர் 

Science Assistant (Chemistry) = அறிவிைல் உதவிைாளர் 

(மவதியிைல்) 



Science Assistant (Physicist) = அறிவிைல் உதவிைாளர் 

(சபௌதிகம்) 

Science Assistant (Geologist) = அறிவிைல் உதவிைாளர் 

(புவிையமப்பிைல்) 

Artisan = யகவியனஞர் 

Laboratory Attendent = ஆை்வகப் பணிைாளர் 

Laboratory Attender = ஆை்வகப் பணிைாள் 

Divisional Accountant = மகாட்டக் கணக்காளர் 

Clerk-cum-Typist = எழுத்தர் – தட்டெெ்ர் 

Record Attender = பதிவுருப் பணிைாள் 

Assistant Engineer (Designs) = உதவிப் சபாறிைாளர ்

(வடிவயமப்பு) 

Junior Engineer (Designs) = இளநியலப் சபாறிைாளர் 

(வடிவயமப்பு) 

Deaftsman (Special Grade) = வயரவாளர் (சிைப்பு நியல) 

Madras Engineering Service = தமிழ்நாடு அரசுப் சபாறியிைல் 

பணிைாளர் சதாகுதி 

Madras Engineering Subordinate Service = தமிழ்நாடு அரசுப் 

சபாறியிைல் ொர்நியலப் பணிைாளர் சதாகுதி 

Madras Ministerial Service = தமிழ்நாடு அலுவலகப் பணிைாளர் 

சதாகுதி 

Madras General Subordinate Service = தமிழ்நாடு சபாதுெ ்

ொர்நியலப் பணிைாளர் சதாகுதி 

Madras Last Grade Service = தமிழ்நாடு கயடநியலப் 

பணிைாளர் சதாகுதி 

Executive Engineer (Research) = செைை் சபாறிைாளர் (ஆராை்ெச்ி) 

Assistant Engineer (Research) = உதவிப் சபாறிைாளர் (ஆராை்ெச்ி) 



Research Officer = ஆராை்ெச்ி அனுவலர் 

Assistant Research Officer = உதவி ஆராை்ெச்ி அலுவலர் 

Junior Engineer Research = இளநியல ஆராை்ெச்ிப் சபாறிைாளர் 

Supervisor = மமை்பார்யவைாளர் 

Electrician = மின்வியனஞர் 

Sweeper-cum-watchman = சபருக்கும் காவை்காரர் 

ஊரக வளரெ்ச்ித் துயை 

(RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT) 

Director of Rural Development = ஊரக வளரெ்ச்ி இைக்குநர் 

Joint Director of Rural Development = ஊரக வளரெ்ச்ி இயண 

இைக்குநர் 

Deputy Director of Rural Development (Social Welfare) = ஊரக 

வளரெ்ச்ித் துயண இைக்குநர் (ெமூக நலன்) 

Deputy Director of Rural Development (Establishment) = ஊரக 

வளரெ்ச்ித் துயண இைக்குநர் (பணிையமப்பு) 

Deputy Director of Rural Development (Training) = ஊரக வளரெ்ச்ித் 

துயண இைக்குநர் (பயிை்சி) 

Deputy Director of Rural Development (Rural Manpower) = ஊரக 

வளரெ்ச்ித் துயண இைக்குநர் (ஊரக மனித ெக்தி) 

Personal Assistant to the Director of Rural Development = ஊரக 

வளரெ்ச்ி இைக்குநரின் மநர்முக உதவிைாளர் 

Additional Personal Assistant to the Director of Rural Development = 

ஊரக வளரெ்ச்ி இைக்குநரின் கூடுதல் மநர்முக உதவிைாளர் 

Public Relations Officer = சபாதுமக்கள் சதாடர்பு அலுவலர் 

Assistant Public Relations Officer = சபாதுமக்கள் சதாடர்பு உதவி 

அலுவலர் 



Chief Accounts Officer = தயலயம கணக்கு அலுவலர் 

Senior Accounts Officer = முதுநியலக் கணக்கு அலுவலர் 

Junior Accounts Officer = இளநியலக் கணக்கு அலுவலர் 

Extension Officer (Panchayats) = ஊராட்சி விரிவாக்க அலுவலர் 

Extension Officer (Education) = கல்வி விரிவாக்க அலுவலர் 

Gramasevak = ஊர்நலெ ்மெவகர் 

Principal = முதல்வர் 

Vice-Principal = துயண முதல்வர் 

Instructor in Agriculture = மவளாண்யம ஆசிரிைர் 

Farm Supervisor = பண்யண மமை்பார்யவைாளர் 

Lecturer in Agriculture = மவளாண்யம விரிவுயரைாளர் 

Instructor in Animal Husbandry = கால்நயடப் பராமரிப்பு 

அறிவுயரைாளர் 

Instructor in Co-operation = கூட்டுைவு அறிவுயரைாளர் 

Instructor in Public Health = சபாது உடல்நல அறிவுயரைாளர் 

Instructor in Khadi and Village Industries = கதர் கிராமத் சதாழில் 

பயிை்சி ஆசிரிைர் 

Instructor in Social Education = ெமூகக் கல்வி பயிை்சி 

அறிவுயரைாளர் 

Chief Instructor = தயலயம அறிவுயரைாளர் 

Training Officer = பயிை்சி அலுவலர் 

Assistant Instructor = உதவி அறிவுயரைாளர் 

Personal Assistant to the Collector (Panchayat Development) = 

மாவட்ட ஆட்சிைாளரின் மநர்முக உதவிைாளர் (ஊராட்சி 

வளரெ்ச்ி) 



Block, Development Officer-cum = வட்டார வளரெ்ச்ி அலுவலர், 

ஊராட்சி 

Panchayat Unior Commissioner = ஒன்றிை ஆயணைர் 

Divisional Panchayat Officer = மகாட்ட ஊராட்சி அலுவலர் 

Additional Panchayat Officer = ஊராட்சிக் கூடுதல் அலுவலர் 

Health Assistant = உடல் நல உதவிைாளர் 

Maternity Assistant = மகப்மபறு உதவிைாளர் 

Rural Medical Practitioner = ஊரக மருத்துவர் 

Extension Officer (Co-operation) = கூட்டுைவு விரிவாக்க அலுவலர் 

Extension officer of Town Panchayat = மபரூராட்சி விரிவாக்க 

அலுவலர் 

Extension Officer (Industries) = (சதாழில்) விரிவாக்க அலுவலர் 

Chief Radio Officer = வானசனாலித் தயலயம அலுவலர் 

Regional Radio Officer = வட்டார வாசனாலி அலுவலர் 

Radio Supervisor = வாசனாலி மமை்பார்யவைாளர் 

Social Welfare Worker = ெமூக நல ஊழிைர் 

Project Nutrition Officer = ஊட்டெ ்ெத்துத் திட்ட அலுவலர் 

Project Poultry Officer = மகாழிப் பண்யணத் திட்ட அலுவலர் 

Assistant Editor = துயணப் பதிப்பாசிரிைர் 

Sub-Editor = உதவிப் பதிப்பாசிரிைர் 

Translator = சமாழி சபைர்ப்பாளர் 

Mukhya Sevika = முதன்யமெ ்மெவகி 

Grama Sevika = ஊர்நலெ ்மெவகி 



Extension Officer (Agriculture) = மவளாண்யம விரிவாக்க 

அலுவலர் 

Extension Officer (Animal Husbandry) = கால்நயடப் பராமரிப்பு 

விரிவாக்க அலுவலர் 

Compost Development Inspector = மக்கு எருப் சபருக்கு 

ஆை்வாளர் 

Minor Irrigation Overseer = சிறு பாெனப் பணிப் பார்யவைாளர் 

Agriculture Fieldman = மவளாண்யமக் களப் பணிைாள் 

ஆவண பதிவுத் துயை 

(REGISTRATION DEPARTMENT) 

Inspector-General of Registration = ஆவணப் பதிவுத் துயைத் 

தயலவர் 

Registrar of Firm = வணிக நிறுவனப் பதிவாளர் 

Registrar General of Birth, Death and Marriages = பிைப்பு, இைப்பு, 

திருமணத் தயலயமப் பதிவாளர் 

Inspector of Registration Offices = ஆவணப் பதிவு அலுவலக 

ஆை்வாளர் 

District Registrar = மாவட்ட பதிவாளர் 

Sub-Registrar = ொர் பதிவாளர் 

Chit Registrar = சீட்டு நிதிப் பதிவாளர் 

Chit Auditor = சீட்டு நிதித் தணிக்யகைாளர் 

Section Writer = பிரிவு எழுத்தர் (சிை்சைழுத்தர்) 

Pumping Man = நீர் இயைப்பவர் 

Director of Chits = சீட்டு நிதிகள் இைக்குநர் 

Inspection Officer, Chits = சீட்டு நிதிகள் ஆை்வு அலுவலர் 

Copyist = படி எழுதுமவார் 



மாநிலப் மபாக்குவரத்து அதிகாரி 

(STATE TRANSPORT AUTHORITY) 

Transport Commissioner = மபாக்குவரத்து ஆயணைர் 

Secretary to the Transport = மபாக்குவரத்து ஆயணைரின் 

செைலாளரும் 

Regional Transport Officer = வட்டாரப் மபாக்குவரத்து அலுவலர் 

Regional Transport Authority = வட்டாரப் மபாக்குவரத்து அதிகாரி 

Motor Vehicles Inspector = இைக்கூர்தி ஆை்வாளர் 

Assistant Motor Vehicles Inspector = இைக்கூர்தி உதவி ஆை்வாளர் 

Senior Accounts Officer = முதுநியலக் கணக்கு அலுவலர் 

Junior Accounts Officer = இளநியலக் கணக்கு அலுவலர் 

தமிழ்நாடு அரசுப் மபாக்குவரத்துத் துயை 

(TAMIL NADUSTATE TRANSPORT DEPARTMENT) 

Director = இைக்குநர் 

Joint Director = இயண இைக்குநர் 

Chief Engineer = தயலயமப் சபாறிைாளர் 

Superintending Engineer (Mechanical) = கண்காணிப்புப் 

சபாறிைாளர் (இைந்திரம்) 

Works Manager = பணி மமலாளர் 

Executive Engineer (Civil) = செைல் சபாறிைாளர் 

Secretary = செைலாளர் 

Personal Assistant to the Director = இைக்குநரின் மநர்முக 

உதவிைாளர் 

Assistant Engineer (Civil), Head-quarters = உதவிப் சபாறிைாளர் 

(கட்டிடம்), தயலயமயிடம் 



Assistant Enginee (Civil), Assistant Engineer (Mechanical) = உதவிப் 

சபாறிைாளர் (கட்டிடம்). திருெச்ி, உதவிப் சபாறிைாளர் 

(இைந்திரம்) 

Personal Assistant to the Chief Engineer = தயலயமப் 

சபாறிைாளரின் மநர்முக உதவிைாளர் 

Purchase Officer = சகாள்முதல் அலுவலர் 

Stores Officer = பண்டக அனுவலர் 

Workshop Engineer = பட்டயைப் சபாறிைாளர் 

Legal Adviser = ெட்ட அறிவுயரைாளர், ெட்ட ஆமலாெகர் 

Labour Welfare Officer = சதாழிலாளர் நல அலுவலர் 

Public Relations Officer = சபாதுமக்கள் சதாடர்பு அலுவலர் 

Senior Accounts Officer (Chief) = முதுநியலக் கணக்கு அலுவலர் 

(தயலயம) 

Senior Accounts Officer (Audit) = முதுநியலக் கணக்கு அலுவலர் 

(கணிக்யக ) 

Senior Accounts Officer (Bills) = முதுநியலக் கணக்கு அலுவலர் 

(பட்டிகள்) 

Medical Officer, Central Depots = மருத்துவ அலுவலர், யமைப் 

பணமயனகள் 

Additional Medical Officer = கூடுதல் மருத்துவ அலுவலர் 

Depots Superintendent, Central (South) = சதை்குப் பணிமயனக் 

கண்காணிப்பாளர் (யமைப் பிரிவு) 

Depots Superintendent, Central (North) = வடக்குப் பணிமயனக் 

கண்காணிப்பாளர் (யமைப்பிரிவு) 

Depot Superintendent, Adyar, Ayanavaram, Vadapalani = 

பணிமயனக் கண்காணிப்பாளர், அயடைாறு, அைனாவரம், 

வடபழனி 



Traffic Superintendent, City (South) = மபாக்குவரத்துக் 

கண்காணிப்பாளர் சென்யன மாநகரம் (சதை்கு) 

Traffic Superintendent, City (North) = மபாக்குவரத்துக் 

கண்காணிப்பாளர் சென்யன மாநகரம் (வடக்கு) 

Traffic Superintendent (Express) = மபாக்குவரத்து 

கண்காணிப்பாளர் (வியரவு வண்டி) 

District Transportation Superintendent, Kanyakumari Branch, Nagercoil 

= மாவட்டப் மபாக்குவரத்துக் கண்காணிப்பாளர் 

கன்னிைாகுமரிப்பிரிவு, நாகர் மகாவில் 

Senior Accounts Officer, Kanyakumari Branch, Nagercoil = 

முதுநியலக் கணக்கு அலுவலர், கன்னிைாகுமரிப் பிரிவு, 

நா.கர்மகாவில் 

Medical Officer, Kanyakumari Branch, Nagercoil = மருத்துவ 

அலுவலர், கன்னிைாகுமரிப் பிரிவு, நாகர்மகாவில் 

எழுதுசபாருள் அெச்ுத் துயை 

(STATIONARY AND PRINTING DEPARTMENT) 

Director of Stationery and Printing Works Manager = எழுதுசபாருள் 

அெெ்த் துயை இைக்குநர் பண மமலாளர் 

Senior Deputy Works Manager = முதுநியலத் துயணப் பணி 

மமலாளர் 

Junior Deputy Works Manager = இளநியலத் துயணப் பணி 

மமலாளர் 

Assistant Works Manager = உதவிப் பணி மமலாளர் 

Electrical and Mechanical Engineer = மின் இைந்திரப் 

சபாறிைாளர் 

Stock Verification Officer = இருப்புெ ்ெரிபாரக்்கும் அலுவலர் 

Labour Welfare Officer = சதாழிலாளர் நல அலுவலர் 

Assistant Director Stationery = எழுதுசபாருள் உதவி இைக்குநர் 



Deputy Director of Printing = அெச்ுத் துயைத் துயண இைக்குநர் 

Administration Assistant = ஆட்சி உதவிைாளர் 

Medical Officer = முதுநியலக் கணக்கு அலுவலர் 

Senior Accounts Officer = ெரக்கு இருப்பு எடுக்கும் அலுவலர் 

Stock Taking Officer = இருப்புக் கணக்சகடுக்கும் அலுவலர் 


